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اظهار نظر طبيبيان در مورد  فرشاد 
مومنی

ابيانه نطنز

تفسير ﴿ سوره ی مباركه ی نصر ﴾ و ﴿ سوره پشت پرده پيامک استامينوفن مرگبار
ی مباركه ی مسد ﴾  توسط استاد خيرخواه

چه بسا شخص حريص بر امري از امور دنيا ، که 

بدان دست يافته و باعث نافرجامي و بدبختي او 

از  ، و چه بسا کيس که براي امري  گرديده است 

امور آخرت کراهت داشته و بدان رسيده ، ويل به 

وسيله آن سعادمتند گرديده است .
بحاراالنوار ، دار احياء الرتا العريب ، ج 75، ص )166(

آغازي بر يک پايان عيد قربان، تنهاروزي از يب شامري ايام نيست تا در تعّي يک 

ناْم معنا، در قاموس واژه هاي يک قوْم توضيح، و در فرهنگ يک آيْي تفسري 

شود. اين روْز روايت اوج مند زيباترين حکايت عشق آساميِن يک انسان الهي 

است. اين روز، فرجاِم نيک يک مناسْک و آغاز يک راه است؛ پايان رنج هاي 

بارقه هاي  برادري،  برابري، درس هاي  پوش هاي  تن  اشک هاي شوق،  سفر، 

رحمت، لحظه هاي خاْک ساري، هنگامه هاي برائت، و آغاز راهي است براي 

براي  ترّني  و  ها  شکفنت  اين  همه  براي  فصيل  ها،  يافت  ره  اين  همه  حفظ 

آفريده شدن دوباره. عيد قربان، عيد بشارت هاي الهي و روزي براي باز يافنت 

خوِد گم شده انسان است. ** عيد در فرهنگ ديني واژه »عيد« تنها يک بار در 

قرآن آمده و به معناي روزي است که نعمت هاي آسامين بر مؤمنان فرود مي 

انسان در آن گناه و معصيتي مرتکب  از روزي که  نيز  آيد. در فرهنگ اسالم 

و  غدير  مبعث،  فطر،  اسالمي هم چون  اعياد  اند.  کرده  تعبري  عيد  به  نشود، 

قربان، افزون بر اين که خاطره رخ داد مهمي را در يادها زنده مي کنند و بزرگ 

يادآور مي شوند، روزهاي ويژه  را  داد  تبليغ آن روي  و  آموزي  داشت، درس 

رحمت و لطف خداوندي نيز به شامر مي آيند. در اين عيدها، عطايا و نعمت 

هاي الهي، در رسيرهايي از نور بر بندگان فرود مي آيند و دريچه هاي بخشش 

آنان که  رو،  اين  از  بر مردمان گشوده مي گردد.  ِمهر  به  پروردگار،  آمرزش  و 

لحظه هاي ناب را قدر مي شناسند، در اين روزها با عطر نياز و راز، غبار غفلت 

را از دل هاي آلوده شان مي زدايند و دل را از زنگار گناه، پاک مي سازند. ** 

به معناي رجوع و برگشنت است و  اکرب واژه »عيد«  عيد قربان، عرصه جهاد 

»قربان« به معناي قرباين يا هر آن چه با آن بر پروردگار، تقرب جويند. از اين 

رو، مي توان عيد قربان را به معناي بازگشت انسان به مقام تقرّب الهي دانست. 

اين مقام در سايه مبارزه با هواهاي نفساين و در پرتو تهذيب، خودسازي و بهره 

وري از فرصت هاي ناب به دست مي آيد. زايران خانه خدا که پس از تحّمل 

مرارت هاي بسيار و پرهيز از آاليش هاي دنيوي، اينک به منزل گاه آخر رسيده 

اند، و نيز مردماين که اين روز را از روزهاي ويژه الهي مي دانند، عيد قربان را 

جشن مي گريند. در اين روز، مردمان مسلامن، با بزرگ داشت خاطره ابراهيم و 

اسامعيل و با درس آموزي از ايثار تأثريگذار آن دو بزرگ مرد يکتاپرسِت تاريخ، 

با  ستيز  به  را  خود  باورهاي  خويش،  هاي  انديشه  بر  نهيب  با  ديگر  بار 

خودخواهي ها و منّيت ها مي فرستند، تا در پيکار اصيل با هواهاي نفساين ـ 

که به جهاد اکرب تعبري شده ـ پريوز ميدان باشند. ** پايان ماندگار هر عمل، ُخرد 

يا کالن، خوب يا ناروا، در فرجاِم خود به بار مي نشيند و نيکي و زشتي آن به 

درستي رخ مي ناياند. پايان عبادت ها نيز، رازها و رمزهايي برازندْه در خود 

نهان دارند، و از اين روست که رمضان در منزل فطر، ناز با سالم، هفته با جمعه 

و حج با عيد قربان به شکوفه مي نشيند. قربان، عيد شادمانه اي است که چون 

ُحسن ختامي زيبا، در پايان غزل معرفت حج آمده و به آن شکوهي يب کران 

بخشيده است. در عيد قربان، همه مرادها، مرارت ها، مداومت ها و مناسک 

ها، در فرجامي ماندگار معنا مي شود و در بارگاه بلند خداوندي به مثره ثواب 

و قرب الهي پاداش مي يابد. ** عيد حرست و شادي عيد سعيد قربان، شادي و 

شور و شعف را با ُحزن و حرمان و حرست به هم آميخته است. آنان که با دست 

رفاقِت توفيق، راهي حرم بوده اند و ميهامن مّکه و مدينه و مروه و منا، اينک 

از  ـ  نواخته مي شود  بازگشت  اندک، آهنگ  اندک  ـ که  به هنگام عيد قربان 

سويي با ِمهر و لبخند از حالوت عباديت مي گويند که به انجامش موفق بوده 

سنگي  قصه  و  شده،  دلشان  آوار  که  انبوهي  اندوه  از  ديگر،  سويي  از  و  اند 

پيش،  ساليان  که  مردماين  ديگر،  سوي  آن  در  هايشان.  قلب  غصه  که  فراقتي 

شرييني سفر به رسزمي عشق را در ذايقه هاي معنوي شان به خاطر سپرده اند، 

شهد شريين آن خاطره ها را بار ديگر در دفرت اّيام مرور مي کنند. مردمي نيز که 

هنوز فرصت زيارت حج را نيافته اند، دستان خود را نردبان نيايش مي کنند و 

حرست ديدار را با گل برگ هاي دعا، بهانه توفيق مي سازند. عيد قربان، يادمان 

همه اين حرست ها و شادي هاست. ** عيد تقرّب حج، تبلور متام عيار متامت 

اسالم و اسالم، آيي عبوديت و بندگي و بندگي، شيوه تقرّب با مبدأ هستي است؛ 

يعني حج، هنگامه حضور حق است و حاِل قرب عبد از اين رو، بايد که هر عمل 

اال همه عبادت ها، صورت  باشد و  پروردگار  به  نزديک شدن  نّيت  با  عبادي، 

هايي يب معنا مي شود که جز رنج ريا، حاصيل به همراه ندارد. در متامي مناسک 

و مراتب حج نيز از آغاز تا فرجام، اگرچه در قالب هاي گونه گون و در اشکال 

مختلْف صورت مي پذيرد، ويل روحي منسجم و کليتي هم تافته دارد و زندگي 

و زايندگي آن، در پرتو همي روح منسجم ـ که هامنا رسيدن به مقام تقرّب الهي 

است ـ رخ مي نايد. اين امر در عيد قربان و با سّنت قرباين که به شکل نادين 

اين سّنت،  يابد؛ چرا که  تر تجيّل مي  ذبح حيوان نايش داده مي شود، بيش 

يادگار و يادآور عمل انساين است که براي يافنت قرب الهي، در اوج تسليم و رضا، 

عزيزترين کس خويش را به قربان گاه ذبح فرستاد. ** آزمايش آشکار پروردگار 

متعال در قرآن مجيد، زيباترين تصوير عشق الهي انسان را در داستان رضاي 

ابراهيم و تسليم اسامعيل، اين گونه ترسيم کرده است: »و وقتي با او به جايگاه 

»سعي« رسيد، گفت: اي پرسک من! من در خواب ]چني[ مي بينم که تو را رس 

مي ُبرم، پس ببي چه به نظرت مي آيد؟ گفت: اي پدر! آن چه را مأموري انجام 

ده! ان شاءالله مرا از شکيبايان خواهي يافت. پس وقتي هر دو تن در دادند ]و 

هم ديگر را بدرود گفتند[ و ]پرس ]را به پيشاين برخاک افکند، او را ندا داديم 

که اي ابراهيم! رؤياي ]خود[ را حقيقت بخشيدي، ما نيکوکاران را چني پاداش 

مي دهيم. راستي که اين هامن آزمايش آشکار بود«. ** اندکي تأمل امروز که 

روز،  آن  اگر  که  بينديشيم  با خود  لختي  زنيم،  قدم مي  قربان  عيد  در شادي 

ابراهيم خليل، اسامعيل را ـ که همه هستي و نادي از تعلق دنيايي اش بود ـ 

به قربان گاه برد، امروز، اسامعيل ما کيست؟ کدام تعلق، بر بال پرواز ما زنجري 

شده است؟ مال؟ مقام؟ موقعيت؟ جواين؟ زيبايي؟ يا... بايد که هر چه بهانه 

ماندن است، هر که ما را به دنيا گره زده، هر چه بر چشامن دملان بسته اند تا 

خدا را نبينيم، و هر غبار غفلتي که بر قلبامن نشسته و فطرت پاکامن را سياه 

اندود کرده است، همه و همه را چون گوسفندي قرباين، به مذبح بربيم و شاه 

رگ دل بستگي هاميان را با تيغ پيکار با نفس قطع کنيم: بگذر از فرزند و جان 

و مال خويش تا خليل الّلهِ  دورانت کنند رَس ِبنه بر کف، برو در کوي دوست تا 

تفته، ريگ  باد صحرايي  کنند ** دوستِي خدا گوارايت  قربانت  اسامعيل،  چو 

زاري خشک و يب آب و علف، لحظه هايي که به کندي مي تپيد و پدري که با 

پروردگارش ميثاق و پيامين داشت. براي پدر سخت است اگر خاري به پاي فرزند 

َخلد، ناگوار است اگر جان او را فرسده بيابد؛ پس بار خدايا! اين چه پيامين است 

که تو باپيامربت بسته اي؟! و ابراهيم با دستان پرس در دست، استوارگام مي 

پيمود. او مأمور بود که فرزند را با دستان خويش قرباين کند. پدر هرگز به چني 

امري رضا ني دهد، ويل ابراهيم که هم چون ديگر پدران نيست. نام مقّدِس 

َنهد و مي فشارد.  بر حنجر اسامعيل مي  راند، خنجر  بر زبان مي  را  خداوند 

خدايا! پس چرا اين کارْد کارگر ني افتد؟!... به ناگاه از دل آسامن، از پي برقي 

و رعدي، قوچي سپيد، پاي بر زمي مي نهد. بيا ابراهيم، اين گوسفند را قرباين 

 ** باد.  گوارايت  آمدي؛ پس دوستي خدا  بريون  آزمون رسبلند  اين  از  تو  کن. 

قرباين کربال عيد قربان، حکايت آزمايش ابراهيم و اسامعيل و هاجر، و تاريخ 

عبوديت است. اين حکايت و اين آزمون، در طول تاريخ، همواره تکرار شده، 

اگرچه هيچ گاه بر آن شيوه و به آن گونه نبوده است. تکرار حيات بخش آن 

آن رسزمي، حرضت  در  يافت.  تجيل  متفاوت  آزماييش  در  و  کربال  در  واقعه، 

سيدالشهداء عليه السالم ابراهيم، زينْب هاجر و فرزندان و ياران حسي عليه 

از  تر  پر شکوه  را  آزمون  اين  اينان حامسه  بودند.  واقعه  اين  اسامعيل  السالم 

ابراهيم و اسامعيل و هاجر، بر پهنه ابديت رقم زدند؛ چرا که ابراهيِم کربال، نه 

تنها يک اسامعيل، که اسامعيل هايش را به مذبح برد و در پايان خود نيز به 

قربان گاه شهادت رفت. هاجر اگر بر جدايي اسامعييل که به دامانش بازگشت 

صرب پيشه ساخت، زينب عليهاالسالم بر مصيبِت فراِق ابدي 72 عزيز، صبورانه 

سوخت. اگر آنان خانه کعبه را بنا نهادند تا مردمان به آن جا رو آورند و با خداي 

کعبه تجديد عهد کنند، امام حسي و امام زين العابدين عليه السالم و زينب 

عليهاالسالم نيز با ايثار خون و رشادت هاي يب شامر، غبار غفلت و حجاب و 

خاطره  تجديد  با  قربان  عيد  تسليم  عيد   ** زدودند.  اسالم  چهره  از  را  نفاق 

الهي را فرا روي مؤمنان  اوامر  برابر  از تسليم در  ابراهيم و اسامعيل، سمبيل 

حقيقت جو به نايش مي گذارد و مي آموزد که مسلامن راستي، نه تنها بايدکه 

با زبان و گفتار، وحدانيت خدا و نبوت پيامربش را تصديق کند، بلکه بايد با متام 

وجود خويش، تسليم حق و حقيقت باشد. در مناسک حج نيز، زاير ني پرسد 

که چرا بايد از کوه صفا به سوي کوه َمروه هفت بار بدود، چرا بايد اين چني 

گرد خانه خدا بچرخد، چرا بايد شب را در َمشعر به روز آورد، چرا بايد قرباين 

کند. او با فرياِد: »لَبِّْيَک اللهمَّ لَبِّْيَک«؛ لبيک بارالها لبيک. تو يب رشيکي، لبيک. 

سپاس و نعمت و فرمان روايي از آِن توست، تو يب رشيکي، تسليم بودن خود را 

اعالم مي دارد و با ابراهيِم پيامرب که رسسلسله اسالم آوردگان و تسليم شدگان 

به حق است، هم زبان مي شودو رو به کعبه اي که ابراهيم عليه السالم بنا کرده 

مي گويد: »هامنا ناز من و عبادات من و زندگي و مرگ من، براي خداوندي 

شده  امر  چني  من  به  و  ندارد  او رشيکي  است.  جهانيان  پروردگار  که  است 

است«. ** عيد بيزاري از دنيا عيد قربان، جشن تقرّب به درگاه خداوند است و 

اين معنا، جز در سايه ُبريدن از همه تعلقاِت دامن گري و رَسنت از همه وابستگي 

بزرْگ  که  ـ  السالم  عليه  عيل  رسد. حرضت  ني  انجام  به  دنيايي  نارواي  هاي 

راهنامي راه طريقت است ـ در يکي از روزهاي عيد قربان، با اشاره بدين معنا، 

در بيزاري از دنيا فرموده اند: »آگاه باشيد! گويا دنيا پايان يافته و وداع خويش 

را اعالم داشته است. خويب هايش ناشناخته مانده، به رسعت پشت کرده، مي 

گذرد. ساکنانش را به سوي نابودي مي کشاند و همسايگانش را به سوي مرگ 

مي راند... . اي بندگان خدا! از رسايي کوچ کنيد که رسانجام آن نابودي است. 

مبادا آرزوها بر شام چريه گردد ]و ]مپنداريد که عمر طوالين خواهيد داشت«. 

** قرباين؛ مقّدمه ُقرب راز زندگي مردان راستي الهي، در آن است که آنان براي 

رسيدن به کوي دوست و کسب رضايت محبوب، هرچه جز خدا در دل دارند، 

بر جاي مي گذارند تا پاک و مطهر به بارگاه ربويب حرضت حق وارد شوند. در 

اين عرصه، قرباين، وسيله قرب است و عيد قربان، روز تقرّب و نزديکي به درگاه 

پروردگار. خداوند متعال به مابسيار نزديک است، حتي نزديک تر ازرگ گردن، 

ما نيز بايد که به او نزديک شويم و قرباين کردِن هر آن چه غري اوست و در دل 

و جان ما مسکن گزيده، مقدمه ُقرب است. اين هامن رمز قرباين و يکي از ارکان 

مهم حج ابراهيمي است، و چه خوب گفته اند: ز اسامعيل جاْن تا نگذري مانند 

ابراهيم به کعبه رفتنت تنها نايد شاد شيطان را کيس کو روز قربان، غري خود را 

مي کند قربان نفهميده است هرگز معني و مفهوم قربان را ** قطع تعلق از 

همه چيز در مسري بندگي، گاه ممکن است که علم و عمل صالح انسان نيز، 

حجاب حق و دام راه مؤمنان گردد. در آزمايش الهي قرباين، اسامعيل، نه تنها 

فرزند دل بند و حاصل عمري درد و اميد و دل بستگي و هجران، بلکه »عمل 

صالح« ابراهيم است که خداوند خود بشارت تولدش را در سني پريي به او داده 

بود. در اين آزمون الهي، حرضت ابراهيم در حايل که ديگر از خود و خودبيني 

هيچ نداشت، از حاصل عمر و عمل صالح خود نيز قطع اميد کرد تا تنها به يکي 

تعلق داشته باشد. او با شکست شيطان، همه مراتب عايل توحيد را سپري کرد 

و از امتحان مهم پروردگار رسبلند گام بريون نهاد. ** قرباين؛ آزمون انفاق در 

وراي احکام حيات بخش اسالم، ارسار شگرف و غنايي يب کران از معناي ناْب 

نهفته که کاوش پژوهش گران و ادراِک اندک آدميان، به هزار توي ژرف بسياري 

ازآنان دست نيافته است. درباره فلسفه قرباين نيز، سخن بسيار گفته شده، ويل 

مي توان يکي از مهم ترين ارسار اين آيي را، امتحان مردمان در بذل مال و 

با  الهي،  آزموين  در  آدمي  قرباين،  سّنت  در  دانست.  خدا  راه  در  جان خويش 

بريدن گلوي طمع و با جدا ساخنت اندکي از مال خود، از رس رضا و تسليم و 

بدون بخل و تنگ نظري، هديه اي در خور را نثار دوست مي کند. بدون ترديد، 

هامن گونه که در آيه 37 سوره حج آمده، خداوند متعال از گوشت و پوست و 

خون قرباين بهره اي نخواهد برد، بلکه تقوا، پرهيزکاري و فرمان ُبرداري انسان 

است که خدا را خشنود کرده و نردبان رشد و تعايل آدمي مي شود. ** فدا کردن 

بهرتين داشته ها هر ساله در روز عيد قربان، ميليون ها زاير مشتاق، گردهم 

مي آيند تافريضه قرباين را به انجام رسانند. در تعاليم اسالم براي پذيرفته شدن 

قرباين، افزون بر رعايت احکام فقهي ويژه آن، مي بايست به بسياري از مالک 

هاي معنوي نيز توجه داشت؛ اموري هم چون قصد تقرب، اخالص و اين که 

انسان، برترين داشته هاي خود را پيشکش بارگاه الهي کند. قرآن مجيد نيز در 

سوره مائده، در اشاره به ماجراي فرزندان حرضت آدم عليه السالم ، بر اين مهم 

تأکيد دارد. در اين داستان آمده که: »هابيل« يکي از بهرتين شرتان خود را براي 

قرباين حارض کرد، ويل »قابيل« ـ که بهره کاميل از اميان نداشت ـ دسته اي از 

گندم هاي نامرغوبش را به اين امر اختصاص داد. پروردگار، قرباين هابيل را ـ که 

از روي صدق و اخالص بود ـ پذيرفت، و هديه قابيل را ـ که در آن نشاين از 

اخالص نبود ـ نپذيرفت. ** اسوه هاي دين داري رسگذشت و آزمايش ابراهيم و 

هاجر و اسامعيل، حکايت همه بندگان وارسته و صالح و صديق خدا و اسوه 

متام دين داران است. در قصه ابراهيم، آن حرضت براي رسيدن به مقام ُقرب، 

متام اميدهاي خود را به قربان گاه برد و قهرماِن مقام رضاي به امر حق شد. 

هاجر نيز بارها يب پناهي و بيم و اميد را آزمود و با توکل بر خدا، به مقام صرب 

رسيد. قرباين بزرگ يعني اسامعيل نيز، به رضاي دوست رايض بوده، حتي صرب 

خود را نيز تسليم کرده بود. رضاي ابراهيم، صربهاجر و تسليم اسامعيل، هر 

و  هاجر  و  ابراهيم  ماندگار.  معلامن  خود  اينان،  و  اند  جاودانه  دريس  کدام 

اسامعيل، سه اسوه اند که هر کدام در بندگي، مرتبه اي دارند و هر کس که 

سريي به سوي خانه حقيقت خويش دارد، با آنان احساس خوييش و خويشاوندي 

مي کند. ** قدمت قرباين در روز عيد قربان، زايران بيت الّله الحرام در رسزمي 

ِمنا، و بسياري از کساين که سال هاي پيش به حج رفته اند، سّنت قرباين را به جا 

مي آورند. اين آيي، اگرچه در فرهنگ اسالْم فلسفه، ارسار و اهميت ويژه اي 

يافته، ويل در امت ها و اديان پيشي نيز به گونه هاي متفاوت رايج بوده است. 

از اين رو، ني توان آن را آييني ويژه اسالم دانست. قرآن مجيد در سوره مائده، 

با اشاره به داستان آزمايش فرزندان حرضت آدم و پذيرفته شدن قرباين هابيل و 

درازاي عمر  به  را  امر  اين  از سوي خداوند، قدمت  قابيل  قرباين  قبول نشدن 

آدمي دانسته است. مرحوم عالمه طربيس، صاحب تفسري مجمع البيان نيز در 

بر  قرباين  سّنت  اختصاص  عدم  بر  دلييل  را،  آيه  اين  حج،  سوره   34 آيه  تبيي 

مردمان مسلامن مي داند. ** اعامل زايران در عيد قربان زايران بيت الّله الحرام، 

در روز عيد قربان، چند عمل را به انجام مي رسانند. ابتدا با پرتاب هفت سنگ 

ريزه براي هفت بار به ستون هايي چهارگوش از سنگ هاي برهم چيده شده ـ 

که ناد ابليس رجيم است ـ تنّفر خود را از همه شيطان هاي درون و برون ابراز 

مي کنند. اين عمل را »رَْمِي َجَمره« گويند. سپس با کوله باري از عقيده و جهاد، 

کنند.  پروردگار هديه مي  گاه  پيش  به  را  آن  و  آورند  قرباين مي  به سّنت  رو 

سومي و آخرين عميل که حاجيان بايد در روز دهم ذي الحجه به انجام رسانند، 

عمل »َحلق« يا تراشيدن موهاي رس براي مردان و کوتاه کردن قدري از مو و 

ناخن براي زنان است. زايران خانه خدا، در روز عيد قربان، شکوه مندترين و 

آرماين ترين گام ها را براي رام کردن نْفس خويش برمي دارند و کامل تسليم و 

رضا را در تصويري زيبا از عبوديت و بندگي به نايش مي گذارند. ** زدودن 

خرافات دين مقدس اسالم، آيي قرباين را از پليدِي خرافات و انحرافت زدود و 

آن را به صورت برنامه اي پويا، سازنده و رشدآفرين، در عرصه جامعه عرضه 

داشت. پيش از اين، چهره اين سّنت الهي، با اعاميل زشت، آلوده شده بود.

 خربگزاری ایرنا

 امام محمد باقر)ع(

    عيد قربان؛ آزمون بندگي

ابيانه نطنز

5

روز دانش آموز مبارک باد



2سیاسیارمغان نيمه دومشماره 156
 مهر 1392

محمود  و  الریجانی  آملی  آیت اهلل  پررنگ  اختالفات 
و  قوه مجریه  و وظائف دو  اختیارات  احمدی نژاد در مورد 
لوایح  و  طرح ها  قالب  در  و  جدید  دولت  در  حتی  قضائیه 
عدم  در  آن  ریشه  شاید  که  اختالفاتی  دارد؛  ادامه  متعدد 
شفافیتی است که پورمحمدی نیز به آن اعتراف کرده است.

تأیید  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  امروز  نظر 
ریشه  قضائیه،  قوه  رئیس  اختیارات  افزایش  برای  طرحی 
پرده های  آخرین  از  یکی  که  دارد  طوالنی  گذشته ای  در 
آن، اختالف رؤسای قوای مجریه و قضائیه در اوایل تیر ماه 

سال جاری است.
به گزارش »تابناک«، اوایل تیر ماه امسال بود که آیت اهلل 
آملی الریجانی در توضیح اختالفات خود با رئیس جمهور 
وقت بر سر اختیارات قوا از عباراتی متفاوت استفاده کرد. 
وی در بخشی از سخنان خود  در همایش هفته قوه قضائیه، 
قضائیه  قوه  سوی  از  که  ـ  وکالت  الیحه  در   به  اختالفات 
وزیر  اختیارات  افزایش  دولتی  الیحه  و  ـ  بود  مطرح شده 
دادگستری پرداخت و گفت: »در مورد الیحه جامع وکالت 
استقالل  مخالف  ما  می کنند  استدالل  برخی  بگویم،   باید 
وکال هستیم، چون در این الیحه نوشته شده صدور پروانه 
وکالت با نظارت قوه قضائیه باشد. مگر رئیس قوه قضائیه 
قاضی  استقالل  مانع  این  آیا  نمی کند؟  منسوب  را  قاضی 
می شود؟ حاال یک وکیلی به رئیس جمهور نامه نوشته و 
گفته الزم عقلی است که مجوز وکالت توسط کانون صادر 
به  است.  کرده  بایگانی  را  الیحه  هم  جمهور  رئیس  شود. 

اعتقاد من این لجبازی کودکانه است «.
آن روز رئیس قوه قضائیه به الیحه افزایش اختیارات وزیر 
بختیاری  آقای  به  و گفت: من  اشاره کرد  دادگستری هم 
ارادت خاصی دارم، ولی رئیس جمهور در این الیحه نوشته 
که چندین دستگاه قضایی زیر مجموعه وزارت دادگستری 
شود و سازمان های قضایی پرت و پال شوند که این خالف 

بّین قانون اساسی است.
احمدی نژاد بر نظر خود بر بایگانی کردن الیحه قوه قضائیه 
برای  طرح ها  و  لوایح ها  سیل  دیگر،  سوی  از  و  ماند  باقی 
افزایش یا کاهش اختیارات قوه قضائیه و مجریه ادامه یافت. 
آخرین مورد آن ها طرحی است که امروز نمایندگان مجلس 

موعدی  در  دولت  اگر  آن  پایه  بر  تا  کردند  موافقت  آن  با 
مشخص لوایح قوه قضائیه را به مجلس نفرستاد، رئیس قوه 

قضائیه خود لوایح را به مجلس بفرستد.
طرحی   مستقیم  یا  الیحه  که  است  دفعاتی  معدود  از  این 
به رئیس قوه قضائیه مربوط می شود. پیش از این معموال 
دولت درباره اختیارات و میزان پاسخگویی وزیر دادگستری 
در حوزه مسائل قضایی مدعی  و گاه  از حمایت طرح هایی 

در مجلس شورای اسالمی نیز برخوردار بود.
بنا بر قوانین موجود، شرح وظایف وزارت دادگستری 

به صورت زیر بیان شده است:
با  قضاییه  قوه  روابط  به  مربوط  مسائل  همه  مسئولیت   .۱

قوه مجریه از قبیل:
)اداری  انسانی  نیروی  بودجه  و  برنامه  پیگیری  و  ارائه   *
وزارت  نیاز  مورد  تسهیالت  و  امکانات  و  استخدامی(  و 

دادگستری و قوه قضاییه.
و  نامه ها  آیین  تصویب  پیگیری  و  تدوین  و  تهیه   *
دستورالعمل ها و مجوزهای مورد نیاز قوه قضاییه در هیأت 

دولت.
* تسلیم لوایح قضایی ارائه شده از سوی رئیس قوه قضاییه 
به دولت و دفاع در مراحل تصویب جهت تقدیم به مجلس 

شورای اسالمی.
با  قضاییه  قوه  روابط  به  مربوط  مسائل  کلیه  مسئولیت   .۲

قوه مقننه از قبیل:
* بررسی طرح های قانونی مرتبط با قوه قضاییه و بازتاب 

نظریات قوه قضاییه.
* مشارکت در تنظیم لوایح قضایی پیگیری و دفاع از آن 

در مجلس شورای اسالمی و انعکاس نظزات قوه قضاییه.
* ارائه پاسخ های قوه قضاییه در ارتباط با شکایات و تحقیق 
قانون   ۹۰ و   ۷۶ اصول  موضوع  قضاییه  قوه  از  تفحص  و 

اساسی.
»وزیر  اختیارات  افزایش  طرح  که  است  حالی  در  این 
دادگستری« پس از مطرح شدن از سوی کمیسیون قضایی 
مجلس هفتم، بار دیگر در مجلس نهم کلید خورده که بر 
اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، اختیارات وزیر دادگستری 
و موضوع جدا شدن بخش های اجرایی قوه قضاییه از سوی 
این  اساس  بر  است  قرار  که  شده  پیشنهاد  وزارتخانه  این 
قانونی،  سازمان زندان ها و سازمان  الیحه سازمان پزشکی 
ثبت اسناد و امالک کشور از قوه قضاییه جدا و به مجموعه 

وزارت دادگستری افزوده شود.
وزیر  اختیارات  مورد  در  دیگری  طرح های  این،  بر  عالوه 
تازگی  به  است.  شده  پیشنهاد  نیز  نهم  مجلس  همین  در 
انتقادات  یادآوری  با  نجف آباد،  نماینده  ابوترابی  ابوالفضل 
وارده به کارکرد برخی قضات  گفته است: برخی از انتقادات 
وارد بر عملکرد قضات ناشی از نبود برخی اختیارات الزم 
بین  پلی  اصل  در  که  است  دادگستری  وزیر  دسترس  در 
تدوین  نام  با  بنابراین، طرحی  است؛  و مجریه  قضائیه  قوه 
که  داریم  بررسی  دست  در  را  دادگستری  وزیر  اختیارات 
بیشتر  قضات  عملکرد  بر  نظارتی  محورهای  طرح،  این  با 

می شود.
دولت احمدی نژاد نیز در مقدمه توجیهی الیحه ای که در 
باال داستان مخالفت شدید آیت اهلل آملی الریجانی با آن ذکر 
تاریخ  در  رهبری  معظم  مقام  که  بود  کرده  استدالل  شد، 
بررسی  هیإت  گزارش  دریافت  دنبال  به  بهمن ۱۳۸۶   ۲۸

راه های ارتقای قوه قضائیه و موانع آن بر اقداماتی به عنوان 
اولویت های مورد نظر خود تأکید فرموده اند که بند ۶ آن 
در  نیافته  فعلیت  ظرفیت های  به کار گیری  از  است  عبارت 
مسئولین  دیدار  در  له  معظم  عالوه  به  دادگستری  وزارت 
قوه قضائیه )۵ تیر ماه ۱۳۸۷( فرمودند:... یکی هم مسأله 
از جمله خود  نیافته است؛  از ظرفیت های فعلیت  استفاده 
وزارت دادگستری خوشبختانه در قانون، ظرفیت های خوبی 
برای وزارت دادگستری گذاشته شده است که باید از این 

ظرفیت ها  استفاده شود.
امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  الیحه  این   ۷ ماده  پایه  بر 
کشور و روزنامه رسمی کشور )وزارت دادگستری(، سازمان 
و  کشور(  )وزارت  تربیتی  و  تأمینی  اقدامات  و  زندان ها 
و  درمان  بهداشت،  )وزارت  کشور  قانونی  پزشکی  سازمان 
همه  با  که  است  سازمان هایی  جمله  از  پزشکی(  آموزش 
نیروی  و  بودجه  ردیف های  اعتبارات،  ساختمان ها،  اموال، 
دادگستری،  وزارتخانه های  به  وظایف  و  اختیارات  انسانی، 
کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الحاق می شوند.

دولت همچنین مدعی بود: همچنین الحاق سازمان زندان ها 
و اقدامات تأمینی و تربیتی به وزارت کشور، نافی اختیارات 
اجرای  و  کیفر  اعمال  برای  دادگاه ها  قضات  و  قضائیه  قوه 

حدود نیست.
مخالفت  لوایح جدید  و  این طرح ها  با  تنها  نه  قضائیه  قوه 
کرده،  بلکه با نمونه های مشابهی که در سال های ۸۸ و ۸۹ 

نیز مطرح شده، مخالف بوده است.
از  برخی  به  نسبت  نیز  دادگستری  وزیر  دیگر،  سوی  از 
انتظارات از وی معترض بوده است. وزیر پیشین دادگستری 
یا  مشایی  پرونده های  مانند  پرونده هایی  در  که  این  بدون 
مهدی هاشمی حق دخالتی داشته باشد، برای پاسخگویی 
از جانب قوه قضائیه به مجلس فرا خوانده می شد و به تازگی 
در خبر ها آمده  که وزیر جدید دادگستری نیز برای توضیح 
درباره اشتباه پزشکی قانونی در حادثه تصادف به مجلس 

فراخوانده خواهد شد.
این در حالی است که بختیاری وزیر پیشین دادگستری در 
اعتراض به چنین روندی با بیان اینکه نمایندگان خواستار 
قضایی  پرونده های  برخی  مورد  در  دادگستری  وزیر  پاسخ 
هستند، اظهار داشته: وزیر دادگستری تکلیف قانونی در این 
زمینه ندارد و بنا بر قانون نمی تواند پاسخگوی نمایندگان 
دنبال  به  مجلس  دلیل،  همین  به  شاید  و  باشد  مجلس 

افزایش اختیارات وزیر برآمده است.
وی ادامه داده بود:  با توجه به این که پاسخ به نمایندگان 
ندارد  مسئولیتی  دادگستری  وزارت  که  اموری  در  مجلس 
به  و  داده  انجام  را  کار  این  عمال  نیست،  وزیر  مکلف 
خاص  تشریفات  با  موارد  همه  در  نمایندگان  پرسش های 

خود پاسخ می دهد، چراکه معتقد به هماهنگی هستم.
وزیر  وظائف  و  اختیارات  مورد  در  شفافیت  عدم  همین 
وزیر  پورمحمدی،  شده  باعث  که  است  دادگستری 
اختیارات  تعریف  و  شفاف سازی  جدید  دولت  دادگستری 
دولت  در  خود  کار  اصلی  اولویت  را  دادگستری  وزارت 
قانون  اصول  بر  مبتنی  باید  که  شفافیتی  بداند؛  یازدهم 
اساسی باشد و این در حالی است که وزارت دادگستری از 
معدود وزارتخانه هایی است که نام آن و کلیات وظائف آن 
در قانون اساسی آمده و بنابراین نمی تواند به سمت حذف 

شدن برود.

صادق خرازی در صفحه فیس بوکش نوشت: مشاورانی که 
باید  کردند،  تلفنی  گفت وگوی  به  وادار  را  جمهور  رئیس 
کنند،  تطهیر  را  خود  حاشیه  نتوانند  باشند.اگر  پاسخگو 
نتیجه این می شود که بحث سیاست خارجی عزت گریز و 

عزت ستیز در ذهن ها متبادر شود.
خود  فیس بوک  صفحه  در  که  پستی  طی  خرازی  صادق   
پرداخت.  رئیس جمهور  اطرافیان  از  انتقاد  به  کرده،  منتشر 

متن کامل مطلب خرازی به شرح ذیل است:
حسن  دکتر  آقای  جناب  با  ساله  سی  رفاقت  سابقه  من 
حسب  بر  وی  با  رفاقتم  و  دوستی  مراتب  و  دارم  روحانی 
بیشترین  بود.  خواهد  و  بوده  دوستی  و  محبت  برادری، 
مقاالت را در دوران انتقال دو دولت در تبیین مبانی ریاست 

جمهوری نوشتم و در این باره اظهار نظر کردم.
باشد  میان  در  رئیس جمهور  اصولی  مبانی  که  هم  جا  هر 
ذات  در  قانون  اصالت  به  تمکین  کنم.  می  حمایت  وی  از 
شخصیت آقای رئیس جمهور است. آقای روحانی شخصیتی 
با سابقه ملی و دینی است ولی متاسفانه افراد پرحاشیه به 

دور ایشان جمع شده اند.
تلفنی  گفت وگوی  به  وادار  را  جمهور  رئیس  که  مشاورانی 
کردند، باید پاسخگو باشند.اگر نتوانند حاشیه خود را تطهیر 
کنند نتیجه اش این می شود که افرادی که نه دارای سابقه 
سیاسی و نه قدرت ذهنی و فهم مسائل بین الملل هستند، 
مسیر انحرافی را به ایشان تحمیل کنند و نتیجه این می شود 
که بحث سیاست خارجی عزت گریز و عزت ستیز در ذهن 
رئیس  کسانی  چه  می دانند  همه  اینک  شود.  متبادر  ها 
جمهور عزیزمان را در آمپاس قرار دادند تا اقدامی غیرقابل 

مابه ازاء به ایشان تحمیل شود.
سیستم  در  که  دانند  می  محترم  جمهور  رئیس  جناب 
دسترسی  در  ایشان  موفقیت  عامل  آنچه  ایران  سیاسی 
شود،  می  جمهور  رئیس  های  آرمان  و  متعالی  اهداف  به 
دارند.  ایشان  به  قدرت  ارکان  و  رهبری  که  است  اعتمادی 
بگویند،  خالف  ایشان  به  گهگاه  که  مشاورین  حلقه  وجود 
شخص  و  دولت  کارایی  و  قدرت  نقش  کاهش  اش  نتیجه 

رئیس جمهور می شود  

نباید  لذا  نیست  مردم  منتخب  قضائیه  قوه  رئیس  گفت:  مجلس  در  سمنان  نماینده 
در وضع قوانین نقشی داشته باشد بلکه نمایندگان مجلس یا رئیس جمهور به عنوان 

منتخبان ملت باید این کار را انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا خسروی نماینده مردم سمنان در مجلس شورای 
اسالمی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان در سخنانی به عنوان سومین و آخرین 
مخالف کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه 
قضائیه اظهار داشت: مخالفتم با طرح مذکور به این معنا نیست که جایگاه قوه قضائیه 
در جامعه بی اهمیت تلقی شود، تردیدی نداریم که قوه قضائیه نقش بزرگی در کشور 

دارد اما محل نزاع در این طرح اصل ۱۵۸ قانون اساسی است.
وی افزود: رئیس قوه قضائیه این حق را دارد که برای موضوعات این قوه، نسبت به تهیه 
لوایح اقدام کند و رئیس جمهور هم به عنوان مجری قانون اساسی این حق را دارد که 
در صورتی که الیحه ای را مغایر قانون اساسی دید، از ارسال آن به مجلس خودداری 
کند.خسروی در بخش دیگری از سخنان تصریح کرد: قانونگذاری که از ارکان اصلی 
حق حاکمیت است، حق مردم است اما چون همه مردم نمی توانند این کار را انجام 

دهند، آن را به نمایندگان و منتخبان خود واگذار می کنند.
قوانین  وضع  در  او  نقش  لذا  نیست  مردم  منتخب  قضائیه  قوه  رئیس  وی،  گفته  به 
به عنوان  رئیس جمهور  یا  نمایندگان مردم در مجلس  بلکه  باشد  داشته  نباید وجود 
منتخب مردم باید این کار را انجام دهند، رئیس جمهور منتخب مردم است و خواست 
و مصالح مردم را مالک عمل خود قرار می دهد و در اغلب کشورهای دنیا هم روال به 
همین صورت است.نماینده سمنان در مجلس در پایان گفت: هیچ کشوری را در دنیا 
نمی بینیم که قوه قضائیه حقی از خودش داشته باشد، ما نباید از ترس مرگ خودکشی 
کنیم.در ادامه این جلسه غالمعلی جعفرزاده نماینده رشت در مجلس نیز در سخنانی 
به عنوان مخالف کلیات طرح مذکور گفت: این طرح با اصول ۷4 و  ۱۵۸ قانون اساسی 

مغایرت دارد و همچنین در ۳ مورد با قانون برنامه پنجم در تعارض است.
جعفرزاده تأکید کرد: باید تدبیری در این زمینه اتخاذ شود که لوایح قوه قضائیه پس 
از ارسال به دولت، برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال شوند ولی طرح ارائه شده 
راه این موضوع نیست، ضمن اینکه بنده به ضرس قاطع می گویم که دیگر در نظام 
جمهوری اسالمی ایران اتفاقاتی مانند عدم ارسال لوایح قوه قضائیه به مجلس توسط 

دولت رخ نمی دهد

تشخیص  مجمع  رییس  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت 
مصلحت نظام ، در پیامی به سمپوزیوم بین المللی روابط 
لحاظ  از  انسان  هم  چقدر  هر  که  کرد  تصریح  عمومی، 
ذهنی، مستعد، مبتکر و خالق باشد، وقتی در یک بن بست 
همان  اندازه  به  اطالعاتش  دایره  کند،  زندگی  خبری 

محدوده خواهد بود.
پیشرفت  است:اگر  آمده  پیام  این  ایسنا،در  گزارش  به 
اجتماعی  زندگی  دوره های  نخستین  از  را  بشری  جوامع 
است،  چنین  که  بدانیم  کمال  سوی  به  حرکت  امروز،  تا 
نقش  بر  جمعی،  و  فردی  عوامل  مجموعه  کنار  در  باید 
رشد  مسیر  در  اقدام  اولین  که  کنیم  تأکید  »ارتباطات« 
و افزایش آگاهی انسان هاست.حتی مهمترین وجه رسالت 
اقامه  استدالل،  بحث،  به  مردم  فراخوانی  نیز،  پیامبران 
دعوت  باالخره  و  فرهنگی  و  علمی  اطالعات  ارائه  برهان، 
که  می باشد  زور  از  ناشی  شیوه های  جای  به  گفتگو  به 
سیاق  بدین  است.  استبدادی  نظام های  و  جاهلیت  رسم 
از خالل  پیام حق،  ابالغ  و  یکتا  است که پرستش خدای 
روش استدالل و گفتگو حاصل می شود. بنا به اظهار قرآن، 
او را  برابر مردمی که اطاعت  وظیفه پیامبر)ص( حتی در 
نمی پذیرند، جز تذکر دادن و ابالغ حق نبوده و نیست )اِنَّما 
ر(. به عبارتی، ابالغ فرمان های خدا و بیان حقایق  اَنَْت ُمَذِکّ
و افزایش آگاهی مردم روش اصلی پیامبر)ص( بوده است، 
چرا که انسان، هر چقدر هم از لحاظ ذهنی، مستعد، مبتکر 
و خالق باشد، وقتی در یک بن بست خبری زندگی نماید، 
دایره اطالعاتش به اندازه همان محدوده خواهد بود.بی دلیل 
نیازهای ضروری زندگی  نیست که بشر، همیشه در کنار 
خویش، به افزایش آگاهی توجه داشته و در تحوالت ابزار 
اطالع رسانی، بسیار سریع تر از دیگر نیازها، از شکل سنتی 
به روش های پیشرفته علمی رسیده است و عصر حاضر را 
به خاطر این پیشرفت ها، »عصر ارتباطات«، »عصر رسانه«، 

»عصر افکار عمومی« و »عصر روابط عمومی« می دانند.
لغوی و اصطالحی »روابط عمومی« و  تأمل در معنای  از 
سیر تدریجی آن در جوامع مختلف و تأثیر آن بر تسریع 
و  علمی  بحث  یک  که  می گذرم  دنیا  در  دمکراسی  روند 
حتماً  که  می باشد  آن  کارشناسان  موضوعات  حیطه  در 
آن  به  بین المللی  سمپوزیوم  برگزاری  دوره  هشت  در 

پرداخته اید و در این دوره نیز به تعمیق آن می پردازید.

آنچه که می توانم در این مراسم برای میهمان عزیز داخلی 
تقویت دانش روابط عمومی و  بر  تأکید  بگویم،  و خارجی 
آن  کاربرد  و گسترش  علمی  و  نظری  آموزش های  توسعه 
اجتماعی  فردی،  از سطوح  انسان ها  زندگی  ابعاد  کلیه  در 
برای  ارتباطی  پل  جامعه ای  هر  در  که  است  سازمانی  و 
مردم و مسئوالن می باشد.روابط عمومی اگر در پیکره یک 
جامعه، مغز و دست نباشد، حتماً گوش شنوا برای شنیدن 
انتقادات و پیشنهادها، چشمی بینا برای دیدن خوبی ها و 
بدی ها و زبانی گویا برای گفتن واقعیت هاست. هوشمندی 
بدنه  شناخت  تعمیق  باعث  عمومی ها،  روابط  روزآمدی  و 
جامعه از نیازها، برنامه ها و فعالیت های حاکمان و بالعکس 
می شود که اگر در انجام این وظیفه خطیر، کوتاهی صورت 
در  جبران ناپذیر  خسارت های  ایجاد  باعث  بسا  چه  گیرد، 
ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی 
دانش  توسعه  پابه های  که  است  ضروری  می گردد.البته 
همه جای  در  مسئوالن  و  مردم  روابط  و گسترش  بشری 
و  سخت افزاری  زمینه های  در  هم  عمومی ها  روابط  دنیا، 
برگزاری  آن،  راه های  از  یکی  که  شوند  روز  به  نرم افزاری 
نشست های علمی و استفاده از دانش تئوریک و تلفیق آن با 
تجربه های عملی است تا از سرمایه ارزشمند نیروی انسانی 
برای استفاده بهینه از ابزار اطالع رسانی در دهکده جهانی، 

بهره وری مناسب به عمل آید.
این رویداد آموزشی، علمی و فرهنگی،  از برگزارکنندگان 
تشکر می نمایم و امیدوارم در نشست های علمی و کارگاهی 
از تجربیات استادان داخلی و خارجی این فن برای تجهیز 
بیشتر جوانان استفاده نمایند که در شرایط جدید کشور، 
به سوی جبران عقب ماندگی ها  نیازهای حرکت جامعه  از 
و  عزیز  ایران  معرفی حقانیت  و  با جهان  تعامل سازنده  و 

انقالب اسالمی خواهد بود.

سخنان  به  نیست،  جمهور  رئیس  دیگر  ماه  مرداد  دوازده  از  که  احمدی نژاد  محمود 
رئیس مجلس در سفر به اروپا در پاسخ به پرسشی در باره ممنوع الخروج بودن سید 

محمد خاتمی در چند سال اخیر واکنش نشان داد.
را  کار  این  هرگز  داشتم،  را  خاتمی  الخروجی  ممنوع  اختیار  اگر  حتی  من 
نمی کردممحمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق کشورمان در نخستین گفت و گوی 
رسانه ای پس از  پایان دوران ریاست جمهوری خود در واکنش به اظهارات منتشره از 
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در روزنامه لوموند که گفته بود، ممنوع 
الخروج بودن محمد خاتمی رئیس دولت اصالحات جزو عادات بد دولت احمدی نژاد 
این  احمدی نژاد؟  الخروجی؟  به خبرنگار  تسنیم   گفت: ممنوع  است،  اختصاصی  بوده 
موضوع قضایی است، چه ربطی به ما دارد؟ من حتی اگر این اختیار را داشتم، هرگز 

این کار را نمی کردم.
ما  شاید  هرچند  بود ؛  رئیس جمهور  کشور  در  سال  هشت  خاتمی  محمد  افزود:  وی 
 در شیوه اداره کشور اختالف نظر داشته باشیم،  به  هرحال فردی رئیس کشور بوده و 
این که رئیس جمهور بعدی بیاید بگوید او ممنوع الخروج شده، چه معنایی می تواند 

داشته باشد؟
این  گفت:  باشد«،  درستی  حرف  مطرح   موضوع  نمی کنم  »فکر  بیان  با  احمدی نژاد 
باالخره  باشیم،  اختالف سلیقه داشته  و  اختالف نظر  ما هر چقدر هم  نیست.  درست 

اصول و خطوطی را رعایت می کنیم.
وی در پاسخ به این  که »آیا شما قویاً این موضوع را رد می کنید؟«، گفت: من از شما و 
از این طرف و آن طرف شنیدم. باالخره خوب است بعضی چیز ها رعایت شود، حاال...، 
مسأله  یک  بلکه  نیست،  رئیس جمهور  اختیار  در  این  را،  حرف  این  شنیدم  تازه  من 

قضایی است و ربطی به رئیس جمهور ندارد؛ من تعجب می کنم.
رئیس جمهور سابق کشورمان افزود: من قضاوت نمی کنم و این چیزی است که ربطی 
اخیر  اظهارات  درباره  دیگری  پرسش  به  پاسخ  در  ندارد.احمدی نژاد  رئیس جمهور  به 
حجت االسالم حسن روحانی مبنی بر اینکه دولت را با خزانه خالی و انبوهی از بدهی 
تحویل گرفته است، خاطرنشان کرد: این را مسئول مربوطه پاسخ می دهد و به  زودی 
پاسخ داده می شود.رئیس جمهور سابق کشورمان در پاسخ به این  که دانشگاه ایرانیان 
در چه وضعیتی است، با گفتن این جمله که »نه دیگر، داری مصاحبه را به کنفرانس 
خبری تبدیل می کنی« افزود: ان شاءاهلل در آینده هم صحبت می کنم. همه  چیز خوب 
است، خدا را شکر.پیش از این در خبر مربوط به مصاحبه الریجانی با روزنامه فرانسوی 
لوموند آمده بود که وی در مورد چرایی ممنوعیت سید محمد خاتمی از خروج گفته 
است: من فکر می کنم که دولت احمدی نژاد در برخی موارد عادات بدی داشت که این 

هم یکی از آن ها بود و فکر می کنم که این مسأله به آسانی قابل حل است.
این در حالی است که »ممنوع الخروج« بودن سید محمد خاتمی هیچ  گاه   رسما اعالم 
دنبال  به  و   ۸۹ اردیبهشت  اول  اطالعات،  سابق  وزیر  مصلحی،  و حتی  نشد  عمومی 
ممنوع  خاتمی  »آقای  کرد:  تأکید  مصاحبه ای  در  ژاپن  به  خاتمی  سفر  ناگهانی  لغو 
الخروج نشده است «.هرچند در آن زمان، محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خاتمی در 
مصاحبه ای گفت: »تا جایی که اطالع دارم، لغو سفر روز گذشته خاتمی به ژاپن به 
توصیه برخی نهاد ها بوده و تاکنون هیچ حکم ممنوع الخروجی برای وی صادر نشده 

است «.

انتقادات صادق خرازی 
به اطرافیان روحانی

هاشمی: راه پیامبر)ص( زور نیست، گفت وگوستتوصیه نماینده سمنان به رییس دستگاه قضا

من اگر اختیار ممنوع  الخروجی خاتمی را چرا مجلس به دنبال افزایش اختیارات رئیس قوه قضائیه است؟
داشتم، هرگز این کار را نمی کردم
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مجادالت اقتصاددانان اصالح طلب در فضای مجازی همچنان 
از حامیان  مورد، محمد طبیبیان  تازه ترین  در  و  دارد  ادامه 
هاشمی،  دولت  در  اقتصادی  تعدیل  سیاست های  اصلی 
احمد  و  مؤمنی  فرشاد  همچون  منتقدانی  به  حمله  با 
میرمطهری، آنها را »بی اخالق« و »بی سواد« خوانده است.  

پیش  هفته  چند  مخالفت  ابراز  که  شد  آغاز  آنجا  از  ماجرا 
رئیس کل جدید بانک مرکزی با کاهش قیمت دالر، انتقادات 
برخی از اقتصاددانان حامی دولت یازدهم را به دنبال داشت.

مانع  خود  عجیب  اظهارنظر  با  سیف  هلل  ولی  آنکه  از  پس 
اساتید  از  خلعتبری  فیروزه  دکتر  شد،  دالر  قیمت  کاهش 
مجرب اقتصادی کشور در مقاله ای از این اظهارنظر سیف به 
شدت انتقاد کرد و آن را نشانه بازگشت سیاست های تعدیل 
اقتصادی دانست. چند روز بعد، مسعود نیلی مشاور اقتصادی 
روحانی در مقاله ای تند و تیز به خلعتبری پاسخ داد و این 

خانم اقتصاددان نیز مجددا پاسخ نیلی را داد.
در گام بعدی، احمد میرمطهری از اقتصاددانان اصالح طلب 
ای  مقاله  در  بود،  هم  بورس  دبیرکل  خاتمی  دولت  در  که 
تاملی  قابل  نکات  و  پرداخت  خلعتبری  خانم  از  حمایت  به 
بود  توجه  جالب  آن جهت  از  میرمطهری  نوشته  کرد.  بیان 
که انتقادات مکرر اصولگرایان و اقتصاددانان اسالمی این بار 

از زبان یکی از حامیان دولت روحانی بیان شد که خواندن 
بخش هایی از آن به خوبی نشان می دهد که در صورت تداوم 
حاکمیت دیدگاه لیبرالیستی بر تیم اقتصادی دولت یازدهم، 

عواقب خطرناکی در انتظار اقتصاد کشور است.
سیاست  حامیان  از  انتقاد  با  میرمطهری  مشرق،  گزارش  به 
های تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی نوشته بود: »صاحبان 
سیاستی  بسته  اجرای  با  هفتاد  دهه  اوایل  در  دیدگاه  این 
پول  ارزش  در  شدیدی  افول  وقت  دولت  در  پیشنهادیشان 
اختالف  افزایش شتابان  ارزی در کشور،  بدهی  بحران  ملی، 
سال  در  که  آوردند  پدید  را  شرایطی  مجموع  در  و  طبقاتی 
اقتصاد  در  درصد   ۵۰ به  نزدیک  تورمی  بروز  شاهد   ۱۳۷4

شدیم.
های  سیاست  حامیان  سوءاستفاده  از  همچنین  امیرمطهری 
منتقدان  تخریب  برای  ای  رسانه  قدرت  از  اقتصادی  تعدیل 
خبر داده و متذکر شده بود که »آنان چنان دیدگاه هایشان 
را ترویج می کردند که گویی حامالن علم یقینی هستند و هر 

نظر مخالفی را »غیرعلمی« عنوان می کردند.
یادمان نمی رود که وقتی مرحوم دکتر حسین عظیمی، یکی 
از مهم ترین پژوهشگران اقتصادی ایران در دهه های اخیر 
که صاحب دیدگاهی توسعه گرا بود و در دوره ای به ریاست 
موسسه پژوهشی سازمان برنامه نیز رسید، چطور نظرات او را 
به سخره می گرفتند. به هرحال، این دیدگاه در سال های بعد 
هم در سه نهاد اصلی حاکم بر اقتصاد ایران، یعنی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک 

مرکزی به صورت نسبی چیرگی داشت.
گروه  این  مورد  در  ارتباط جمعی چنان  وسایل  و  ها  رسانه 
علم  مجسم  نمایندگان  گویی  که  زدند  تبلیغات  به  دست 

اقتصاد و آدام اسمیت های زمانه هستند.«
میرمطهری در پایان نسبت به حاکمیت نگرش لیبرالی بر تیم 
اقتصادی دولت یازدهم هشدار داده بود: »به گمان نگارنده، 
امروز وظیفه هر اقتصاددان دلسوخته ایرانی است که سکوت 
های  سیاست  همان  دوباره  اجرای  عواقب  و  بگذارد  کنار  را 
و  التهاب  دچار  را  ایران  اقتصاد  است  دهه  دو  که  اقتصادی 
بحران کرده تشریح کند، سیاست هایی که بحران های مکرر 

برای همه دولت های وقت پدید آورده است.«
همچنین فرشاد مومنی استاد دانشگاه نیز با اظهارات تندی 
ساختاری  تعدیل  های  سیاست  حامیان  بازگشت  به  نسبت 
هشدار داده و گفته است: »طرفداران اقتصاد رانتی و شوک 

درمانی در دولت یازدهم رخنه کرده اند.«
در تازه ترین واکنش، محمد طبیبیان که از مدافعان مشهور 
اقتصاد بازار آزاد است و از سال ۷۰ تا ۷4 معاون اقتصادی 
سازمان برنامه و و از ۷4 تا ۷۵ رئیس موسسه عالی آموزش 
و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی بوده به شدت به منتقدان 

سیاست های تعدیل اقتصادی حمله کرده است.
طبیبیان در اظهاراتی عجیب، منتقدان را عده ای بی سواد و 
بی اخالق خوانده و گفته است: »کسانی که نسبت به سیاست 
حرف  هیچ  کنند  می  انتقاد   ۱۳۷۰ دهه  در  اقتصادی  های 
تخصصی  و  ای  حرفه  ظرفیت  آنکه  برای  ندارند...  مشخصی 
مجموعه  آنها  از  است  کافی  کنیم  امتحان  را  افراد  اینگونه 
خواسته  راه حل  چند  و  کنونی  شرایط  تحلیل  از  مشخصی 
شود؛ وگرنه با سخنرانی و افاضات مشکلی حل نمی شود و 
تنها موجب گمراهی افکار عمومی می شود... این افراد مانند 
کسانی هستند که مجسمه ای برای خود درست می کنند 
و سپس شروع به سنگ اندازی به سمت آن می کنند... این 

افراد اصال اخالق ندارند.
بانک جهانی گزارش  بیاورند که  راست می گویند سند  اگر 
داده کشورها یا کشور خاصی مانند ایران فالن پکیج را اجرا 
کند.... کسانی که این صحبت ها را می کنند نه انسجامی در 
فکر دارند و نه دارای راه حل هستند و نه مبنای علمی برای 
بحث های خود تعیین می کنند... منتقدان سیاست های دهه 
۷۰ فقط فضای عمومی را مسموم می کنند... هیچ دولتی در 
تاکنون  نژاد  احمدی  دولت  تا  خاتمی  آقای  دولت  از  ایران 
کوچک ترین توجهی به حرف های اینگونه افراد مدعی نکرده 
و  ندارند  گفتن  برای  مشخصی  حرف  افراد  این  چون  است. 
فقط فضای عمومی را مسموم می کنند. لذا باید از این افراد 
حرف  که  فردی  هر  چیست؟...  شما  حساب  حرف  پرسید 
است  بهتر  اخالقا  ندارد  ارائه  برای  و سازنده  مشخص مثبت 

از جوسازی اجتناب کند.«

نشریه فارین پالیسی در مطلبی تحلیلی 
با  پرداخته  و  ایران  تحریم  موضوع  به 
به  متعدد  و  متفاوت  نمونه های  آوردن 
تحریم های  انسانی  فاجعه آمیز  ابعاد 
اروپا  علیه  و  متحده  ایاالت  یک جانبه 
اشاره  مطلب  این  است.  پرداخته  ایران 
اعالم  هدف  رغم  به  تحریم ها  کرده  که 
شده، منجر به آن می شود که ایران برای 
از  مشتاق تر  خود  هسته ای  برنامه  ادامه 

گذشته باشد.
فارین  نشریه  »تابناک«  گزارش  به 
موضوع  به  اشاره  با  مطلبی  در  پالیسی 
از یک رویکرد جدید،  ایران  تحریم های 
و  تحریم  انسانی  ابعاد  کرده  به  تالش 
از  ایرانیان  بر  مستقیم   که  فشارهایی 

بابت تحریم وارد می شود، بپردازد.
در این مطلب آمده است: در ژوئن سال 
گذشته، یک دانشجوی جوان آمریکایی 
در حالی که با عموی خود در ایران به 
فارسی صحبت می کرد، برای خرید یک 
اپل شد. فروشنده  iPad وارد فروشگاه 
صحبت  زبانی  چه  پرسید  به  وی  از 
می کند  و پس از آن با اشاره به تحریم 
جوان  دختر  به   iPad فروش  از  ایران 
ممانعت کرد. این در حالی است که هیچ 
آمریکایی  الزام شرکت های  برای  قانونی 
برای عدم فروش محصوالت به ایرانیان 
آن شده  به  منجر  امر  این  ندارد.  وجود 
آمریکایی ها  ـ  ایرانی  اعتراض  فریاد   که 
تبعیض  یک  عنوان  به  رویداد ها  این  از 

نژادی بلند شود.
پایان نمی یابد  به همین جا  اما داستان 
و حتی ایرانی ـ آمریکایی هایی که تحت 

قوانین آمریکا، مجاز به فرستادن کمک 
مالی به سالمندان خود در ایران هستند، 
از پیدا کردن بانک هایی در آمریکا و اروپا 
برای فرستادن این مبالغ ناتوان هستند. 
فرستادن صدقات  از  بانک ها  از  بسیاری 
سال  در  که  خیریه ای  کمک های  و 
دیدگان  آسیب  به  کمک  برای   ۲۰۱۲
سوی  از  ایران  شمالی  مناطق  زلزله 
آمریکایی ها جمع آوری شد، سر باز زدند 
وزارت خزانه داری  که  در حالی  و حتی 
ایاالت متحده، مجوز فرستادن این مبالغ 

را به بانک ها داده بود.
دانلود  قصد  که  ایرانی هایی  همچنین 
 Adobe Acrobat نظیر  نرم افزارهایی 
و آنتی ویروس McAfee را دارند، این 
اقدام را در کشور خود مسدود می یابند. 
قانونی  که  کامال  داروسازی  شرکت های 
درمانی  محصوالت  فرستادن  دنبال  به 
خود به ایران هستند، هیچ شرکت حمل 
و نقل دریایی را برای ارسال محصوالت 
و  نمی کنند   پیدا  ایران  به  پزشکی خود 
هیچ بانکی هم پرداخت های مالی ایران 

در این خصوص را نمی پذیرد.
که  شده  آن  به  منجر  امر  این 
شهریه  پرداخت  قصد  که   خانواده هایی 
دانشجویان خارج از کشور خود را دارند 
پول  فرستادن  قصد  که  کسانی  یا  و 
به  مجبور  دارند،  را  خود  بستگان  برای 
حمل چمدان های  هزاران دالری شوند. 
داروهای درمان ایدز و سرطان که بیشتر 
می شوند،  تولید  غربی  شرکت های  در 
ندارند.  ایران  به  ورود  برای  راهی  هیچ 
اکنون  ضرورت  دلیل  به  معمولی  تجار 
مجبور  خود  کار  و  کسب  انجام  برای 
قانونی  غیر  شبکه های  با  همکاری  به 

بین المللی شده اند.
شده  یاد  موارد  به  اشاره  با  مطلب  این 
دلیل  این  به  همه  این ها  است:  نوشته 
اقتصادی  علیه  تحریم های  که  است 
بخش  کامل  کردن  فلج  برای  ایران 
دسترسی  و  واردات  و  صادرات  انرژی، 
بین الملل  مالی  سیستم  به  کشور  این 
به حدی  ایاالت متحده  طراحی شده  و 
حتی  بوده  که  سختگیر  زمینه  این  در 
بسیاری از شرکت ها از انجام امور قانونی 
و مجاز نیز با ایران سر باز می زنند.  بر اثر 
در  ایران  در  متوسط  طبقه  عوامل  این 
حال ناپدید شدن است و حتی دسترسی 
به خدمات در مانی و غذا نیز با مشکالت 

عدیده ای روبه رو شده است.
ملل  سازمان  امنیت  شورای  تحریم های 
در  تنها  را  ایران  نفت  خرید  متحد، 
هسته ای  برنامه  به  مربوط  که  صورتی 
این کشور یا تولید موشک های بالستیک 

تنها  همچنین  و  کرده   ممنوع  باشد، 
ارتباط  که  می بندد  را  افرادی  دارایی 
نظامی  یا  هسته ای  برنامه  با  مستقیم 
راهی  متحده  ایاالت  دارند.اما  ایران 
متفاوت  پیموده است. هیالری کلینتون، 
کشور  این  خارجه  امور  پیشین  وزیر 
فشار  تحت  ما  که هدف  کرد  اذعان 
گذاردن دولت ایران است، بدون آن که 
موجب فشار و رنج مردم عادی شویم. در 
اوباما  اول  معاون  بایدن،  عین حال، جو 
ایران،  تحریم های  علیه  کرده  که  اشاره 
تحریم ها  نوع  شدید ترین  و  سخت ترین 
پیرامون  متحده  ایاالت  است.  در  تاریخ 
بسیاری  مجازات  به  اقدام  تحریم ها  این 
از  کرده  که  شرکت هایی  و  بانک ها  از 
این  کرده اند.  سرپیچی  تحریم ها  قانون 
شرکت هایی  مورد  در  حتی  مجازات ها 
مشغول  ایران  دولت  با  مبادالت  به  که 
وزارت  و  نمی شود  محدود  نیز  بوده اند 
خزانه داری حتی اقدام به مجازات برخی 
شرکت ها کرده  که در کسب و کارهای 
کوچک و در مبالغ اندک از قانون تحریم 

تخطی کرده اند.
فارین پالیسی در ادامه با اشاره به موارد 
به  بانک ها  و  شرکت ها  برخی  مجازات   
دلیل انجام معامالت با ایران می نویسد: 
ایاالت متحده حتی از فشار دیپلماتیک 
و  سرمایه گذاران  کردن  خارج  برای  نیز 
اگر  حتی  می کند؛  تالش  ایران  از  تجار 
قوانین ایاالت متحده در خصوص آن ها 
و  رک  بسیار  گزینه  نباشد.  اجرایی 
معامله  ایران  با  اگر  است؛  کنده  پوست 
و تجارت کنید، دیگر نخواهید توانست با 
شرکت های آمریکایی وارد مبادله شوید. 
از  بیش  با  وزارت  خزانه داری  مقامات 
۱4۵ بانک در شصت کشور وارد مذاکره 
شده اند تا مبادالت خود با ایران را قطع 
کنند.این مطلب با اشاره به تحریم نفتی 
و حمل و نقل ایران نوشته است: ایاالت 
متحده همه محموله های کاال به سمت 
گرفته،  را  هدف  ایران  مبدأ  از  یا  ایران 
بدون آنکه برایش مهم باشد  این کاال ها 
دارند  ایران  هسته ای  برنامه  با  ارتباطی 
در  اقتصادی  وضعیت  بنابراین،  خیر؛  یا 
ایران به دلیل تحریم ها به شدت وخیم و 
تورم شایع شده  و نرخ آن از 4۵ درصد 

نیز فرا تر رفته است.
شدت  به  خوراکی  مواد  بهای  همچنین 
افزایش می یابد و کسب و کار  و  روزانه 
محلی به دلیل آن که فروشندگان قادر 
هفته  یک  برای  حتی  قیمت  تعیین  به 
روبه رو  حاد  مشکالت  با  نیستند،  آینده 
تولیدات  زمان،  همین  در  است.  شده 
صنعتی ایران نیز رو به کاهش نهاده که 

بخشی از آن ناشی از خروج شرکت های 
ایران  از  هیوندایی  و  پژو  مانند  خارجی 
ناتوانی  از  ناشی  دیگر  بخشی  و  است 
اولیه  مواد  واردات  برای  کارخانجات 
آالت  ماشین  و  یدکی  لوازم  تولید، 

صنعتی است.
بحران در صنعت ایران منجر به افزایش 
کمپین  است.  شده  بیکاری  نرخ  شدید 
ایران گزارش  بین المللی حقوق بشر در 
داده  که تقریبا دو میلیون کارگر وابسته 
به صنعت خودروسازی در ایران به دلیل 
تعطیل شدن تولید از کار بیکار شده اند 
پیش  چندی  اقتصاد دانان  از  یکی  و 
گذشته،  ماه  دوازده  در  که  کرد  اشاره 
4۰ درصد از مردان ایرانی در شهرهای 

گوناگون کار خود را از دست داده اند.
به  اشاره  با  ادامه  در  پالیسی  فارین 
و  تحصیل  برای  آمده  پدید  مشکالت 
خوراکی  مواد  قیمت  افزایش  و  آموزش 
به  نادر  دسترسی  همچنین  و  ایران  در 
می نویسد:  پزشکی  و  درمانی  تجهیزات 
سطح  شده  که  آن  به  منجر  تحریم ها 
و  یابد  افزایش  ایران  اقتصادی در  فساد 
برخی تجار برای انجام کسب و کار خود 
بین المللی  قاچاق  شبکه های  به  روی 
آورند.در حالی که هدف تحریم ها توقف 
شده،  در  اعالم  ایران  هسته ای  برنامه 
افتاده.  اتفاق  هدف  این  بر خالف  عمل 
تحریم منجر به آن شده  که توان ایران 
برای تولید و خرید نفت و گاز و نفت گاز 
کاهش یابد و برخی تحلیل ها می گویند 
ادامه  برای  را  ایران  اشتیاق  امر  این  که 
برنامه هسته ای در راستای نیازهای خود 

افزایش داده است.
روسی،  دیپلمات های  گفته  به  از سویی 
ایاالت  از سوی  اعمال شده  تحریم های 
در  ایران  اروپا  روی  اتحادیه  و  متحده 
تضاد با تحریم های شورای امنیت است 
مانعی  دوچندان،  تحریم های  این  و 
بازدارنده برای ایران در راه تطبیق خود 
با خواسته های سازمان ملل است. حتی 
اگر ایران خود را با خواست های شورای 
امنیت وفق دهد، هنوز تحت تحریم های 
آمریکا و اروپاست و در نتیجه نمی تواند 
برای  خود   تطبیق  از  انتظاری  هیچ 

برداشته شدن تحریم ها داشته باشد.
فارین پالیسی مطلب خود را با پرسشی 
معنا دار به پایان رسانده و نوشته است: 
عنوان  به  ایران  تحریم های  از  اغلب 
یاد می شود که  تحریم های »هوشمند« 
کشور  این  هسته ای  برنامه  و  حکومت 
اما  را؛  عادی  مردم  نه  گرفته،  هدف  را 
باید پرسید که واقعا چقدر این تحریم ها 

»هوشمند« هستند؟!

با  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  رئیس 
برای  متعدد  بخش نامه های  صدور  از  گالیه 
برای  مضر  را  آن  صادراتی  کاالهای  ممنوعیت 
گفت:  و  کرد  ارزیابی  صادرات  و  تولید  بخش 
نفت،  از خام فروشی  با جلوگیری  دولت جدید 
تولید  خدمت  در  را  خود  سیاستگذاری های 
قرار دهد.به گزارش تسنیم، رضا رحمانی امروز 
ارائه  به  صادرات  ملی  روز  مراسم  در  حضور  با 
نفتی  غیر  صادرات  وضعیت  از  کوتاهی  تحلیل 
کشور پرداخت و اظهار داشت: توجه به صادرات 
بود.  ایران  اسالمی  انقالب  اصول  غیرنفتی جزو 
موضوع  این  بر  زیادی  تاکیدات  نیز  امام  حتی 
عدم  و  نفت  شیرهای  بستن  آرزوی  و  داشته 
منابع  این  از  کشور  جاری  هزینه های  استفاده 
معظم  مقام  که  این  بیان  با  وی  داشتند.  را 
رهبری نیز تاکیدات زیادی بر عدم خام فروشی 
و افزایش صادرات منابع غیرنفتی کشور دارند، 
گفت: در این مسیر مجلس و دولت های مختلف 
اهداف  این  تحقق  برای  را  موثری  سیاست های 
تدوین کردند اما همچنان فاصله بسیار زیادی با 

عدم وابستگی کشور به درآمدهای نفتی داریم.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه 
کرد: کشور باید تمرکز ویژه ای را بر استفاده از 
و  درآمد  کسب  برای  اقتصادی  ابزارهای  سایر 
افزایش صادرات محصوالت غیرنفتی انجام دهد.

تولید  و  صنعت  شکوفایی  رحمانی  اعتقاد  به 
کشور با صادرات محقق می شود که باید توجه 
باید  حتی  نماییم.  موضوع  این  به  را  ویژه ای 
صادرات را به عنوان یک ضرورت اساسی برای 
رفع مشکالت بخش تولید کشور نیز تلقی کنیم.

رحمانی با اشاره به این که واقعیت این روزهای 
است،  نفتی  درآمدهای  به  وابستگی  کشور 
نهایت  در  وابستگی  این  افزایش  کرد:  تصریح 
رشد نقدینگی، تورم،  بیکاری و فقر را در کشور 
کارشناسان  تمام  که  چرا  آورد  خواهد  بوجود 
اتفاق نظر بر لزوم کاهش وابستگی به درآمدهای 

نفتی کشور و حمایت از تولید دارند.
با  کشور  تولید  پویایی  کرد:  اضافه  وی 
در  آمد.  خواهد  بوجود  امنیت  و  سرمایه گذاری 
و  اصولی  سیاست های  با  باید  دولت  مسیر  این 
استراتژیک هدف گذاری مناسبی را برای افزایش 

صادرات غیر نفتی انجام دهد.
با  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  رئیس 
بیان اینکه طی 4 سال اخیر مقام معظم رهبری 
تاکیدات زیادی بر رونق اقتصادی داشته و حتی 
نامگذاری های هر سال را نیز با مضمون اقتصادی 
قرار داده اند اظهار داشت: اما هنوز نتوانسته ایم 
از فرصت های موجود در کشور به نحو مطلوبی 
استفاده کنیم. متاسفانه سیستم بانکی هنوز به 
تولیدکننده بهایی نداده و تسهیالت مناسب را 

در اختیار آن قرار نمی دهد.
هدفمندسازی  در  که  این  بیان  ضمن  رحمانی 
یارانه ها نیز سهم تولید به نحو مناسبی ادا نشده 
دولت  در  درحالیکه  کرد:  نشان  خاطر  است، 
هدفمندسازی  قانون  در  تولید  سهم  گذشته 
آخر  رده  در  تولید  اما  بود  تعیین شده  یارانه ها 

هنوز  و  گرفت  قرار  مناسب  بودجه  اختصاص 
دست  خود  نیاز  مورد  منابع  به  است  نتوانسته  
ایرادات  نباید  البته  گفته رحمانی  به  کند.  پیدا 
بخش تولید کشور را نیز نادیده گرفت زیرا این 
پتانسیل های  و  ابزارها  بر  تکیه  جای  به  بخش 
دریافت  برای  بانک ها  به  زیادی  وابستگی  خود 
و  صنایع  کمیسیون  رئیس  دارند.  تسهیالت 
اساس  بر  حتی  اینکه  بیان  با  مجلس  معادن 
مصوبه شورای پول و اعتبار قرار بود ۳۷ درصد 
معدن  و  صنعت  بخش  به  تسهیالت  سهم  از 
مسئوالن  داشت:  اظهار  کند،  پیدا  اختصاص 
بگویند از این سهم چه میزان به بخش صنعت 
در  حتی  است؟  کرده  پیدا  اختصاص  معدن  و 
صندوق توسعه ملی نیز وضعیت به همین گونه 
است و تسهیالت مناسب در اختیار بخش تولید 
با تاکید  و صنعت کشور قرار نگرفته است. وی 
بر اینکه مسئوالن باید سیاستگذاری هایی را در 
خدمت تولید تدوین کنند گفت: تولیدکنندگان 
در شرایط فعلی منتظرند ببینند دولت یازدهم 
کار  به  آنها  مشکالت  رفع  برای  را  تدبیری  چه 
دست  مقررات  رفع  رحمانی  گرفت.  خواهد 
یکی  را  کار  و  کسب  فضای  تسهیل  و  پاگیر  و 
تولید  بخش  مشکالت  رفع  برای  مهم  موارد  از 
کشور به شمار آورد و افزود: در سال گذشته در 
ایام یک  شبه بخش نامه های متعددی از  همین 
سوی دولت تصویب شد که صادرات ۷۰ قلم کاال 
ممنوع شده بود اما به یک باره بعد از چند هفته 
گذشته  بخش نامه های  نقض  با  بخش نامه هایی 
امر  این  که  است  گرفته  قرار  تصویب  مورد 
مشکالت بسیار زیادی را برای صادرکننندگان و 

تولیدکنندگان کشور بوجود آورده است.
 ۳ افزایش  به  مجلس  صنایع  کمیسیون  رئیس 
کرد  اشاره  گذشته  سال  در  ارز  قیمت  برابری 
مذکور،  مشکالت  کنار  در  نیز  امر  این  گفت:  و 
اقتصادی  فعاالن  برای  را  متعددی  مشکالت 
کشور و مردم بوجود آورد. البته می توانستیم در 
استفاده های  ارز  نرخ  نوسانات  با  حوزه صادرات 

مناسبی را ببریم و این حوزه را تقویت کنیم.
مسئوالن  و  مدیران  اینکه  از  انتقاد  ضمن  وی 
کشور نباید یک شبه اقدام به تصمیم گیری های 
همین  کرد:  تصریح  کنند،  کارشناسی  غیر 
قلم   ۷۲ از  امروز  که  متناقض  بخش نامه های 
آن  از  نشان  است  رسیده  کاال  قلم   ۱۷ به  کاال 
کار  بخش نامه ها  تدوین  در  مسئوالن  که  دارد 
کارشناسی انجام نداده و فقط اقدام به تصویب 
بخش نامه های جدید و متعدد نموده اند که این 
بلکه  نیست  مطلوب  کشور  برای  تنها  نه  امر 
اقتصادی  بخش  برای  را  عدیده ای  مشکالت 

کشور بوجود آورده است.
رحمانی از دولت یازدهم درخواست کرد تا ضمن 
اقتصادی  رفع مشکالت بخش تولید دیپلماسی 
و  در خدمت صادرات  را  آن  و  تقویت  را  کشور 
مذکور  موارد  کنار  در  البته  دهد.  قرار  صنعت 
کشور  مختلف  استان های  پتانسیل  از  استفاده 
بسیار  سرمایه گذاری ها  جذب  در  می تواند  نیز 

موثر باشد.

وزیر خزانه داری آمریکا در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به صدمه دیدن اقتصاد 
آمریکا از بن بست اخیر بودجه، تاکید کرد چنین بحرانی نباید تکرار شود.

به گزارش ایسنا، جک لیو که در برنامه »دیدار با مطبوعات« شبکه تلویزیونی 
ان.بی.سی صحبت می کرد، گفت: مطمئن است که اقتصاد از تعطیلی ۱۶ روزه 

دولت فدرال احیا خواهد شد.
وی رویدادهای منجر به این تعطیلی که اعتماد مصرفی و تجاری را به تحلیل برد 

را یک بحران سیاسی و نه یک بحران اقتصادی خواند.
توافق لحظه آخر در کنگره آمریکا، این کشور را از ورطه ورشکستگی کم سابقه 
نجات داد. تحت این توافق، بودجه دولت تا ۱۵ ژانویه و حق استقراض تا هفتم 
فوریه تمدید شد. با این همه وزارت خزانه داری احتماال می تواند تا چند هفته 

پس از این تاریخ نیز به تعهدات مالی عمل کند.
این نگرانی  در آمریکا وجود دارد که توافق چهارشنبه هفته گذشته کنگره ممکن 

است زمینه را برای بن بست دیگری در آینده فراهم کند.
بر سر  آمده  به وجود  بن بست  لیو که مرد شماره یک دولت در جریان  جک 
سقف استقراض بود، تالش کرده تا سقف بدهی را از شرایط سیاسی دیگر جدا 
کند. وی در برنامه ان.بی.سی گفت: بن بست به وجود آمده نباید تکرار شود. 
داشت  نظر مشابهی  ان.بی.سی  با  در گفت وگو  نیز  جان مک کین جمهوریخواه 
و اظهار کرده بود که این تعطیلی به حزبش لطمه زده و نباید تعطیلی دومی 

وجود داشته باشد.
بر اساس گزارش رویترز، وزیر خزانه داری آمریکا صدمه وارد شده بر اقتصاد را 
مشخص نکرد اما اقتصاددانان برآورد می کنند که این تعطیلی نیم درصد از رشد 

تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال جاری را کم کرده است

اظهار نظر طبيبيان در مورد  فرشاد مومنی

وابستگی کشور به درآمدهای نفتی یک واقعيت استهزینه های انسانی تحریم اقتصادی ایران

تعطيلی دولت آمریکا یک 
بحران سياسی بود نه اقتصادی



ابیانهارمغان 4
وقتی مهاجران باستانی به انتهای دره خفته در خلوت کوه رسیدند، یک نفر داد زد: ویونا......... ویونا......

همه جمع شدند. آب بود. روشنایی بود. گفتند پس بمانیم همین جا و ماندند و اسمش را هم گذاشتند همان » ویونا « کی بودند این ها و کی آمدند و از کجا آمدند، نمیدانم !شاید از دوره مادها 
آمدند. شاید دوره سکاک ها. هیچ کس نمی داند. هیچ مورخی هم به خود زحمت نداده تا بشناسد نخستین کسانی را که در کوچ های باستانی خود پای این کوه ها رسیدند و از چشمه های فراوان 
آن آب نوشیدند و ماندگار شدند.اما » ویونا « در بستر روزگار به »ابیانه « تغییر نام داد و از آن قوم قدیمی نیز، اکنون یک جمعیت سه رقمی در این سرزمین باقی مانده است. 4۹۹ نفر، یعنی ۲۳۰ 
خانوار، آسان ترین سرشماری برای یک آمار گیر. این نسل هم که برود، ابیانه می ماند و خانه های سرخابی و پنچره های مشبک و خاطرات کهنسالی. دیگر نه بوی سیبی نه قهقه شاد کودکی در 
کوچه و نه پیچش فریاد فارغ جوانی در دّره. از چارقد به سرانی که در حاشیه خورشید سیب تعارف می کنند نیز عکسی- شاید- در آلبوم فراموشی نوادگان بماند. حتی دیگر کسی صدای زنگ 

این تنها مدرسه ابتدائی را که فقط تعداد کمی دانش آموز دارد نخواهد شنید.
اما تمدن با هویت مثل زندگی با عشق، بدون هویت کهنه پرورانی هستیم که در ورشکستگی به تقصیر امروزمان، دل خوش کرده ایم به شکوه خشت و گل های باستانی پدرانمان. که زندگی 
فقط خندیدن روی ویرانه های باستانی نیست. فرهنگ کهن را با نسل های ماندگارش و هویت های پایدارش خوش است. پیرمرد ابیانه ای به زبان محلی می گوید: ابیانه در حال خالی شدن 
است. در یک بعد از ظهر که سبزه ها در هجوم زردهای پائیزی فرو می ریختند به ابیانه می رسم. یک بلوار تنها وصله مدل شهری است که به دامن این روستای روزگاران دور دوخته شده است.

بعد از این بلوار، ابیانه است و کوچه های تنگ و بی بست و خانه های سرخابی که فقط در ابیانه می توان آن ها را تماشا کرد. خانه هایی در دو یا سه طبقه که شبیه آپارتمان هستند. با تراس 
هایی رو به آفتاب و ساخته شده از خشت و گل و چوب. حتی گاهی چهار طبقه که با سبک معماری مخصوص این منطقه بنا شده اند. فضای هر پشت بام، حیاط همسایه ای است.

بیشتر خانه ها، عمری باالی صد سال دارند. در شیب مالیم نخستین کوچه که پیش می روم، در سمت چپ خانه ای سه طبقه با قدمتی بیش از 4۰۰ سال وجود دارد. می گویند عمر برخی خانه 
ها تا هفتصد سال هم می رسد. خانه ها با خاک سرخی که در اطراف ابیانه وجود دارد، تزیین شده اند. ماندگاری خانه ها با این عمر دراز، هم به خاطر معماری منحصر به فرد است و هم نبودن 

موریانه در ابیانه که سالمت چوب ها را تضمین کرده است.

به دوره صفویه :

کنده کاری روی درب ها یا آیه ای است از آیات آسمانی یا اسم نجار سازنده و برخی نام صاحب خانه ها و برخی دیگر:
((گشاده باد همیشه این درگاه)) » به حق اشهد ان ال اله اال اهلل « یا »خدایا تو بگشای بر من دری ، که منت نخواهم از دیگری « تا قبل از صفویه، درها یک لنگه ای و بزرگ بودند. اما بعد دو 
لنگه ای شدند.اما کنده کاری روی آن ها همیشه ادامه داشت. بر روی یک لنگه کوبه ای برای در زدن آقایان و بر روی لنگه دیگر کوبه ای برای بانوان با دیدن دستشوی عمومی در کنار یکی از 

کوچه ها بیشتر به این شنیده اعتماد می کنی که اهالی ابیانه از فرهنگ باال و کهن سالی برخوردارند.
گمان نکنم در هیچ روستای ایران، دست شویی عمومی وجود داشته باشد. یکی از ویژگی های کوچه های ابیانه این است که هیچ گاه به دیوار نمی خوری و در هیچ جای این روستای سرخابی، بر 
پیشانی کوچه ها، واژه بن بست نچسبیده است. علت آن را هم یکی به خاطر در رو داشتن در زمان نا امنی ذکر کرده اند و دیگر بارندگی که آب پشت دیوارها نماند و راهی رودخانه شود. هرچند که 
روستای ابیانه کوچه بن بست ندارد ولی خود روستا بن بست است و ظاهرا اهالی این روستا عالقه ای از خارج شدن از بن بست ندارند و نمی خواهند روستایشان به عنوان یک روستای عبوری مورد 
استفاده قرار گیرد. جالب تر این که پایان بیشتر کوچه ها به مسجد منتهی می شود. این هم شعوری دیگر از بینش معماری در نگاه به مذهب هنگام شکل گیری کوچه ها. تا برسیم به امازادگان 
یحیی و عیسی که می گویند از فرزندان امام موسی کاظم )ع( هستند. درپیچ کوچه ای دو کارگر مشغول مرمت جلو خانه ای قدیمی هستند. می گویند کارگران میراث فرهنگی اند. گام هایی هر 
چند کوتاه و آهسته اما شاید آغازی جدی بر پرداختن به آثار فراوانی که در ابیانه وجود دارد. آثاری که به جا مانده از دورانی بسیار دورند. شاید برسد به دوران مادها یا سکاک .سنگ فرش کردن 

کوچه به سبک بسیار زیبا و احداث دو هتل آبرومند جهت اسکان گردشگران و اختصاص ساختمانی برای موزه جزو گام هایی ارزنده است که در جهت حفظ و توسعه روستا برداشته شده است.
در کمر یکی از کوچه ها، اتاقکی که اکنون امتداد کوچه ای است، با چهار ستون اساطیری، روزگاری معبد پیروان زرتشت بود. آتشکده هارپاک با قدمتی چهار هزار ساله. یک نفر می گوید زیر این 
چهار ستون مکان اصلی آتشگاه قرار دارد. اما هنوز ملک شخصی محسوب می شود. خانواده ای آنجا زندگی می کند در سفر مسئولین پیشنهاد خرید خانه به صاحب خانه داده اند، اما هنوز مالک 

موافقت نکرده است. شاید هم هیچ گاه نکند اما مگر می شود میراث نیاکان، ملک شخصی باشد.
تاریخچه ای از شکل گیری مسجد ابیانه

در شیب کوتاه کنار کوچه، در یک لنگه سیاه و کهنه ای رو به مسجد باز می شود. در بسته است و شاید صاحب خانه خودش هم نمی داند روی چه تاریخی ، روزها را شب می کند. شاید هم 
بداند اما در مثل هوالی لجبازی بسته است. هنوز به مسجد و امام زادگانش نرسیده ایم، اما در راه و در حاشیه گرمای رو به سردی خورشید غروب پاییزی، پیرزنانی با چارقد و لباس هایی که پر 
است از رنگ های دشت های سبز و خرم نشسته اند و سیب تعارف می کنند. به مسجد می رسیم. مسجدی که می گویند در سال 4۷۷ هجری قمری بنا شده است مسجد را تازه مرمت کرده اند.

اما بدون حفظ بافت سنتی، دیوارها را گچ گرفته اند و کف حیات را با سنگهای جدید فرش کرده اند. خاطره دیوارهای کاهگلی و حیاطی که از سنگ های سخت کوه ها فرش شده بود در زیر گچ 
و سنگ مدفون شده اند. نرده ای چوبی بدون ذوق هنرمندانه، حیاط را از فضای نشینمن تابستانی که رو به صحرا و کوه است، جدا میکند. از پیرمردی که حضور دارد می پرسم، چه کسی می 
تواند در شناخت پیشینه این مسجد ما را یاری کند؟ می گوید خودم. حدود شصت سال سن دارد. می پرسم چرا مرمت مسجد به این شکل انجام شده است؟ ای آقا با این بودجه کم همینی که 
از آوارش جلوگیری شده جای شکر دارد. برای همین مسجدقدیمی که حوض آبی در حیاط دارد، دو میلیون تومان میراث فرهنگی داده و هفت میلیون تومان مردم ابیانه. روی تاق مسجد تاریخ 
افشاریه دیده می شود. شاید هم هنگام مرمت در آن روزگار، تاریخ را حک کرده اند. تا یادم نرفته بگویم ورود به مسجد و دیدن درب قدیمی آن، یاد خبری که چندین سال قبل در صفحه حوادث 
برخی روزنامه ها چاپ شده به ذهنم آمد. دزدی درب مسجد جامع ابیانه. دری با کنده کاری های ظریف و عمری درازتر از هزار دزدی هویت، این یکی از نصیب و قسمت، دوباره نصیب ما شد و 

به دست سوداگران نرسید وگرنه چندی بعد در کهنه بازار حراج لندن فروخته می شد تا خانه اشرافی را رنگ و بوی شرقی دهد. 
مسجد محرابی دارد که روی آن به سه زبان میخی، کوفی، عربی آیاتی نوشته اند. مسجد یک بار در سال ۱۳۱۱ مرمت شد که این تاریخ آخری در مسجد به ثبت رسیده است. منبر چوبی مسجد 
بنا به قولی هزار و صد سال عمر دارد و سوره یاسینی دور تا دور آن را تزیین کرده است. یک نخل هم هست. سمبل اعتقادات مردم به واقعه کربال. عده ای سن نخل را به همان واقعه کربال نسبت 
می دهند و عده ای به دوره صفویه . در مراسم عزاداری لباس بر تن نخل می پوشانند. محل به محل می گردانند و در خانه هایی که عزیزی از دست رفته است، به عنوان یاد بود گذاشته می شود 

و فاتحه و نذری و طلب آمرزش برای از دست رفته و باز گردش نخل کوچه به کوچه و خانه به خانه.

ابیانه واقعی در کجا شکل گرفت

و پائین تر، آنجا که پیش تر ابیانه بوده، میان باغ بزرگی قلعه نزاتون  نجات دهنده- قرار دارد. قلعه آواری که پر است از شغال و سفال شکسته باد در گلوی این سفال ها می پیچد و صدایی شبیه 
سوت تاریخ منعکس می کند. بزرگ ترین باور بی تحقیق و بی کارشناسی، اسم هایی است که روی باغ ها و کوچه ها مانده و همین بزرگترین سند است که زمانی ابیانه اینجا بوده است. اما در 
این غروب پائیزی مورخی نیست که بگوید ابیانه را چه قومی بنیان نهادند. باور افسانه ای اهالی در این است که در دوره مادها قومی مهاجر به این منطقه رسیدند و چون آب دیدند ماندگار شدند. 
دلیل آن بیشتر بر معنی لفظی ابیانه است که در گویش محلی به آن ویونا می گویند. یعنی دیدن آب و خبر کردن دیگران. هرچند معنای دیگری هم دارد. ویونا به معنای بیدستان که نام بیشه 

ای بوده است.
بستر تاریخی حاکمان ابیانه را طومارهایی مستند می کند که روزگاری (خواجه ها) حاکم بودند. بعد به (آقا ها) رسید و در روزگار نه چندان دور به( خان ها ) اما همین طومارها نیز اسمی از بنیان 
گذاران ابیانه به دست نمی دهد. گویش ابیانه ای ها، پهلوی دری است در مقایسه با همسایه های منطقه، این گویش کم تر دستکاری شده است. خود اهالی سخت معتقدند که کالمشان همان 
لهجه باستانی است. از مسجد جامع بیرون می آئیم. قلعه را حیف است از نزدیک نبینیم . از فراز و نشیب های کم ارتفاع می گذریم و وقتی به قلعه می رسیم، ابیانه زیر شعاع خورشید سرخ تر 
می شود. خانه ها مثل تکه های جدا شده از خورشید کنار هم چیده شده اند. از قلعه جز دیوارهای خشت و گلی آوار شده، چیزی نمانده است. اما پر است از گودال هایی که مثل چشم طماع 
حریصان گنج، گشاد است و گود. حتماً گنج یاب ها خواب خمره های اشرافی و صندوق های پر از یاقوت را می بینند که گونه هایشان را سرخ می کند. اما قلعه که شیهه اسب ها و ارابه ها را از 
یاد برده و در باد ویرانی ایام خرابه ای شده است، خرابه ای باستانی. کمی کنار دیوار های باستانی می ایستیم و می کوشیم اهمیت در نگاه باشد نه ویرانه های باستانی. کمی آن سو تر یک بشقاب 
ماهواره ای کاشته اند. روی بشقاب به روستا و پشتش به قلعه است. وقتی از تپه های کم ارتفاع سرازیر می شویم، در مسیر دل تپه ها را نقطه به نقطه شکافته اند. چیزی شبیه آغل. اما ابیانه ای 
ها به آن کنده می گویند. سردخانه طبیعی محل نگهداری سیب و بز و گوسفند. دل تپه های کم ارتفاع پر است از کنده که سقف هر »کنده « سوراخی دارد برای جریان هوا. در عبور از رودخانه 

بی آب، پیرمردی سیب بار االغش کرده بود و راهی کنده خودش است. می پرسد سیب خورده ایم یا نه. یا ما سیب نخورده ایم یا این سیب ها خیلی خوشمزه اند که چنین طعم و بویی دارند.
سیب مهم ترین محصول باغی ابیانه است. بز بازیگوشی هم که ناگهان از گوشه ناپیدایی پیدا شد و به سرعت از مقابل ما گذشت و رفت به سمت پیرزنی که در حاشیه خورشید، سیب را برش می 
داد برای پهن کردن روی پشت بام، حتما مست بوی سیب شده بود. باالخره پس از سه روز وقتی که غروب کامل می شود ابیانه را پشت سر می گذاریم حاصل این گشت در این روستای کهن 
سال همین گزارش می شود که نه تحقیقی است نه کارشناسانه. فقط دیداری عاطفی از روستایی که تمدن در زیر خاک هایش خفته است. روستایی که می تواند موزه تاریخ و تمدن و فرهنگ 
این مملکت باشد شاید هم گم شده ای از تاریخ این سرزمین. حلقه های مفقوده ای که حتماً به دست گنج یاب ها پیدا نخواهد شد. شاید مثل بیشتر پیشنه ها، توسط خارجی ها و می گویند 

شهرت همین ابیانه در خارج بسیار بیشتر از داخل است.
یک ضرب المثل ابیانه ای می گوید » کبک به بهار نگاه می کتد و تخم می گذارد « و وقتی به یاد ابیانه می افتی که کبک روزگار یک تخم تاریخی کرده. به این فکر نکن قلعه ای ویران شده یا 
خمره اشرفی گم شده است. به این فکر کن که هویت را چه شد؟ هویت از سرنوشت بزرگان را چه شد؟. وگرنه دلخوشی به خرابه های باستانی و نازیدن به اعتبار تاریخی نیاکان، بدون شناخت 

درخششئ و افول آنها، زندگی بی مصرف و مرگ اندوهناک امروز نیز هست که بی هیچ حاصل در باد می آیدو در باد می رود.

موزه تاریخ و فرهنگ

برای تهیه این گزارش، خربنگار ویژه ارمغان به ابیانه عزیمت و مدت سه روز در این دیار اقامت 

ابیانه نطنزمنود و جهت آشنایی با ویژگی های این روستا پای صحبت پیر و جوان نشست و اینک حاصل کار:

در مسیر کوچه های تنگ و بی بن بست، هر طرف رس بچرخانی حجم دل نشین خانه هاست با پنجره های چوبی مشبک و در های کنده کاری که 

هیچ کدام مشابه دیگری نیست. می گویند تا پنچاه نوع شبکه سازی ظریف در پنجره ها وجود دارد و هر کدام نشانی از روزگاری و دوره ای. ترسیم 

گوناگون و برخاسته از ذوق هرنمند نجار در شکل های مختلف. اما بیشرت به ماندگاری چوبی مربوط است

در نشیمن رو به کوه و صحرا، قلعه فرو ریخته ای زیر آفتاب رسخ غروب در حال ویرانی کامل است. پیرمردی که تاریخ زنده روستاست می گوید: 

منی توان به طور دقیق تاریخی برای شکل گیری ابیانه در نظر گرفت. می گویند روزگاری روستای ابیانه پائین تر از مکان فعلی بوده است و به مرور 

مردم آنجا را ترک کرده و به اینجا آمده اند. ابیانه آثاری از سه هزار سال پیش دارد تا هزار سال قبل که اسالم توسط اهالی پذیرفته شد.

شماره 156



ارمغان 5ابیانه

ابیانه واقعی در کجا شکل گرفت

و پائین تر، آنجا که پیش تر ابیانه بوده، میان باغ بزرگی قلعه نزاتون  نجات دهنده- قرار دارد. قلعه آواری که پر است از شغال و سفال شکسته باد در گلوی این سفال ها می پیچد و صدایی شبیه 
سوت تاریخ منعکس می کند. بزرگ ترین باور بی تحقیق و بی کارشناسی، اسم هایی است که روی باغ ها و کوچه ها مانده و همین بزرگترین سند است که زمانی ابیانه اینجا بوده است. اما در 
این غروب پائیزی مورخی نیست که بگوید ابیانه را چه قومی بنیان نهادند. باور افسانه ای اهالی در این است که در دوره مادها قومی مهاجر به این منطقه رسیدند و چون آب دیدند ماندگار شدند. 
دلیل آن بیشتر بر معنی لفظی ابیانه است که در گویش محلی به آن ویونا می گویند. یعنی دیدن آب و خبر کردن دیگران. هرچند معنای دیگری هم دارد. ویونا به معنای بیدستان که نام بیشه 

ای بوده است.
بستر تاریخی حاکمان ابیانه را طومارهایی مستند می کند که روزگاری (خواجه ها) حاکم بودند. بعد به (آقا ها) رسید و در روزگار نه چندان دور به( خان ها ) اما همین طومارها نیز اسمی از بنیان 
گذاران ابیانه به دست نمی دهد. گویش ابیانه ای ها، پهلوی دری است در مقایسه با همسایه های منطقه، این گویش کم تر دستکاری شده است. خود اهالی سخت معتقدند که کالمشان همان 
لهجه باستانی است. از مسجد جامع بیرون می آئیم. قلعه را حیف است از نزدیک نبینیم . از فراز و نشیب های کم ارتفاع می گذریم و وقتی به قلعه می رسیم، ابیانه زیر شعاع خورشید سرخ تر 
می شود. خانه ها مثل تکه های جدا شده از خورشید کنار هم چیده شده اند. از قلعه جز دیوارهای خشت و گلی آوار شده، چیزی نمانده است. اما پر است از گودال هایی که مثل چشم طماع 
حریصان گنج، گشاد است و گود. حتماً گنج یاب ها خواب خمره های اشرافی و صندوق های پر از یاقوت را می بینند که گونه هایشان را سرخ می کند. اما قلعه که شیهه اسب ها و ارابه ها را از 
یاد برده و در باد ویرانی ایام خرابه ای شده است، خرابه ای باستانی. کمی کنار دیوار های باستانی می ایستیم و می کوشیم اهمیت در نگاه باشد نه ویرانه های باستانی. کمی آن سو تر یک بشقاب 
ماهواره ای کاشته اند. روی بشقاب به روستا و پشتش به قلعه است. وقتی از تپه های کم ارتفاع سرازیر می شویم، در مسیر دل تپه ها را نقطه به نقطه شکافته اند. چیزی شبیه آغل. اما ابیانه ای 
ها به آن کنده می گویند. سردخانه طبیعی محل نگهداری سیب و بز و گوسفند. دل تپه های کم ارتفاع پر است از کنده که سقف هر »کنده « سوراخی دارد برای جریان هوا. در عبور از رودخانه 

بی آب، پیرمردی سیب بار االغش کرده بود و راهی کنده خودش است. می پرسد سیب خورده ایم یا نه. یا ما سیب نخورده ایم یا این سیب ها خیلی خوشمزه اند که چنین طعم و بویی دارند.
سیب مهم ترین محصول باغی ابیانه است. بز بازیگوشی هم که ناگهان از گوشه ناپیدایی پیدا شد و به سرعت از مقابل ما گذشت و رفت به سمت پیرزنی که در حاشیه خورشید، سیب را برش می 
داد برای پهن کردن روی پشت بام، حتما مست بوی سیب شده بود. باالخره پس از سه روز وقتی که غروب کامل می شود ابیانه را پشت سر می گذاریم حاصل این گشت در این روستای کهن 
سال همین گزارش می شود که نه تحقیقی است نه کارشناسانه. فقط دیداری عاطفی از روستایی که تمدن در زیر خاک هایش خفته است. روستایی که می تواند موزه تاریخ و تمدن و فرهنگ 
این مملکت باشد شاید هم گم شده ای از تاریخ این سرزمین. حلقه های مفقوده ای که حتماً به دست گنج یاب ها پیدا نخواهد شد. شاید مثل بیشتر پیشنه ها، توسط خارجی ها و می گویند 

شهرت همین ابیانه در خارج بسیار بیشتر از داخل است.
یک ضرب المثل ابیانه ای می گوید » کبک به بهار نگاه می کتد و تخم می گذارد « و وقتی به یاد ابیانه می افتی که کبک روزگار یک تخم تاریخی کرده. به این فکر نکن قلعه ای ویران شده یا 
خمره اشرفی گم شده است. به این فکر کن که هویت را چه شد؟ هویت از سرنوشت بزرگان را چه شد؟. وگرنه دلخوشی به خرابه های باستانی و نازیدن به اعتبار تاریخی نیاکان، بدون شناخت 

درخششئ و افول آنها، زندگی بی مصرف و مرگ اندوهناک امروز نیز هست که بی هیچ حاصل در باد می آیدو در باد می رود.

اهمیت های ابیانه نطنز
متحیرترین آمارگیر نخستین سر شماری عمومی ایران، آمارگیری بود که وارد ابیانه شد. حیرت او وقتی بود که دید از ۷۲ پارچه آبادی اطراف نطنز، تک و توک پای برگه آمار را امضاء کردند. 
همه انگشت در محلول آبی کرده و پای برگه ها را رنگی کرده بودند اما در ابیانه جز اندکی، کسی، به محلول رنگی نیاز نداشت. بیشتر مردم امضاء کرده بودند. پیرمرد ابیانه ای می گوید از وقتی 
یادم می آید و از پدرانمان شنیده ام با سواد در ابیانه زیاد بودند و همه مجبور بودند به مکتب بروند و نوشتن و خواندن یاد بگیرند. اولین مدرسه ابتدایی در سال ۱۳۲۶ در قسمت باالی ابیانه 
دایر شد اما با شتاب مهاجرت، ابیانه هیچ گاه شاهد تاسیس مدارس دیگر نبود همه به شهرهای بزرگ رفتند و البته به کم تر از مهندس و دکتر قانع نشدند. می گویند اولین دبیرستان مختلط در 
ابیانه راه اندازی شده بود. ابیانه ای ها به حفظ اصالت های خود بسیار وفا دارند. این وفاداری را می توان در جشن ها و مراسم عذا داری دید. ابیانه ای هایی که سال های درازی از ابیانه مهاجرت 
کرده و به شهرهای دیگر و حتی خارج از کشور رفته اند، وقتی بر می گردند نرسیده به ابیانه در بین راه، کت و شلوار ها را درآورده و لباس های محلی می پوشند. مردها »تمونه « به پا می کنند. 
شلوارهای مشکی رنگ با پاچه ای بسیار گشاد و زن ها نیز چارقد های بلند سفید یا گلدار و پیراهن و دامن کوتاه و گشاد و چین دار که پر است از رنگ گل های بهاری با شلوار تنگ .به طوری 
که وقتی زنان ابیانه ای به صورت گروهی حرکت می کنندگویی باغهای گل در حال حرکتند. که این لباس ها به یادگار مانده از دوران زرتشت است. دلیل پایبندی ابیانه ای ها به سنت هایشان را 
باید در فرهنگ آنها جست. اعتبار تاریخی و فرهنگ کهنسال، سبب عالقه خاص آن ها به حفظ و نگهداری سنت های ماندگار است. پیرمرد پشت سرهم اسم دکتر، مهندس هایی را که در تهران 
یا خارج از کشور سرشناس هستند ردیف می کند. و این که ابیانه ۹۹ درصد باسواد دارد. می گوید در ابیانه خانه ای نیست که تحصیل کرده ای نداشته باشد. آماری که شاید در هیچ جای دیگر 
ایران نباشد. حتی زنان و مردان کم سواد نیز انس و الفتی با حافظ و شاهنامه دارند و اغلب پاسخ شما را با شعر می دهند. از ویژگی های دیگر ابیانه این است که کنترل جمعیت را از سالهای دور 
رعایت می کرده اند و این نیز یکی دیگر از پیچیدگی فرهنگ ابیانه ای هاست. درحالیکه اساساً فرهنگ روستاها بر جمعیت زیاد هر خانواده بنا شده این تنها روستایی است که یک یا دو فرزند 
بیشتر ندارند. پیر مرد می گوید در تمام ابیانه فقیر وجود ندارد. آنها تالش می کنند و به علت فرهنگ باال بیشتر آن ها با تحصیالت عالیه، دارای مشاغل آبرومند هستند. یکی دیگر از رموز این 
روستا سن باالی اهالی است بطوری که معموالً زنان و مردان به سنین باالی ۸۰ و ۹۰ سال می رسند شاید راز آن در آب و هوای ابیانه باشد و نوع تغذیه اهالی که فقط دسترنج خود را مصرف می 
نمایند. تا قبل از انقالب ابیانه گورستان نداشت. هیچ مرده ای در ابیانه دفن نمی شد آنها مردگان خود را به قم می بردند و آنجا دفن می کردند.اما اکنون این سنت سست شده . ابیانه گورستان 

دارد. وقتی از کنار آنان می گذریم بادی از سمت شیراز میوزد و این حرف از رند افسانه ای را بر بال خود دارد:
خیز و دو کاسه زر آب طربناک انداز  پیشتر زآنکه شود کاسه سر خاک انداز

موزه تاریخ و فرهنگ

ویژگی های منحصر به فرد ابيانه نطنز
1. مجموعه این روستا به عنوان میراث فرهنگی به ثبت 

رسیده است.

و  و رسوم  آداب  به  بند  پای  دیار سخت  این  اهالی   .2

فرهنگ بومی خود می باشد.

3. کلیه اهالی روستا با سواد می باشند.

4. کمرت ابیانه ای است که تحصیالت عالیه در حد مهندس 

و دکرتا نداشته باشد.

5. از دیر باز کنرتل جمعیت در این روستا رعایت شده 

است و به یک یا دو فرزند اکتفا می کنند.

6. معامری بی نظیر این روستا، به عنوان الگو مورد توجه 

دانشجویان معامری است.

پنجره های  با  یا چهار طبقه  یا سه  دو  در  ها  خانه   .7

مشیک و هرنمندانه و درب های کنده کاری شده که به 

خاک رسخ مخصوص ابیانه اندود شده است.

8. حتی اهالی کم سواد روستا با شعر و حکمت متأثر 

بوده و اشعاری از حافظ و فردوسی در یاد دارند.

9. زنان روستا لباس های شاد گلدار با چارقدهای بلند و 

دامن های پرچین و رنگارنگ و مردان نیز با شلوارهای 

مشکی و پاچه گشاد با پیراهن سفید و چیته می پوشند.

10 . گویش اهالی به زبان پهلوی دری است و در حفظ 

آن کوشیده اند.

11 . آتشکده هارپاک با قدمت چهار هزار ساله در این 

روستا واقع شده است.

12 . برخی آداب و رسوم زرتشتی را در لباس ها و آداب 

و رسوم خود حفظ کرده و در مراسم عزاداری آتش می 

افروزند و لباس مشکی منی پوشند.

و  نداشته  گورستان  انقالب  از  قبل  تا  روستا  این   .  13

مردگان خود را در قم دفن می کردند.

با درب های بی نظیر و منرب  ابیانه  . مسجد جامع   14

کنده کاری شده با قدمت 1100 ساله همچون نگینی بر 

تارک این روستا می درخشد.

15 . این روستا کوچه بن بست ندارد.

ابیانه نطنز

در نشیمن رو به کوه و صحرا، قلعه فرو ریخته ای زیر آفتاب رسخ غروب در حال ویرانی کامل است. پیرمردی که تاریخ زنده روستاست می گوید: 

منی توان به طور دقیق تاریخی برای شکل گیری ابیانه در نظر گرفت. می گویند روزگاری روستای ابیانه پائین تر از مکان فعلی بوده است و به مرور 

مردم آنجا را ترک کرده و به اینجا آمده اند. ابیانه آثاری از سه هزار سال پیش دارد تا هزار سال قبل که اسالم توسط اهالی پذیرفته شد.

ابیانه یکی از معدود روستاهای ایران است که که کل آن به عنوان میراث فرهنگی جزو آثار ثبت شده است و یونسکو نیز کارشناسی و ثبت آن را 

در دستور کار خود قرار داده است. این روستا از توابع شهرستان نطنز بوده و در 38 کیلومرتی نطنز و 75 کیلومرتی کاشان واقع شده است.
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اگر تصمیم گرفته اید دستي به موهایتان بکشید و تغییر حالتي در آن ایجاد کنید، 
بد نیست نگاهي به این ۷ توصیه بیندازید: ....

۱. صاف کردن موها با اتوي مو و سشوار باعث خشک و شکننده شدن ساقه موها 
مي شود اما آسیبي که این وسایل به موها مي رسانند، به مراتب خفیف تر از آسیب 
موادشیمیایي مختلفي است که براي صاف کردن استفاده مي شوند. به همین دلیل 
بهتر است براي شرکت در مهماني هاي ماهیانه، به جاي صاف کردن موهاي خود با 

موادشیمیایي، از اتوي مو با درجه حرارت متوسط یا سشوار کمک بگیرید.
۲. مي توانید بدون استفاده از موادشیمیایي، موهایتان را فر کنید. به این ترتیب که 
موها را با آب گرم بشویید، سپس با ابرهاي استوانه اي یا بیگودي هاي ریز و درشت 
بپیچید و اجازه دهید که در همین حالت و بدون آسیب دیدن، خشک شوند. اصال 
شاید موهاي فر به شما نیاید بنابراین این روش مي تواند بي عارضه تر باشد و جاي 

پشیماني برایتان باقي نمي گذارد.
انواع  از  مي توان  موادشیمیایي،  با  موها  ظاهر  دستکاري کردن  به جاي  گاهي   .۳

کاله گیس که در رنگ ها و مدل هاي مختلفي هم موجود هستند، استفاده کرد.
نگه  موهایتان  روي  اندازه  از  بیش  را  مو  اگر محصوالت شیمیایي صاف کننده   .4
عوارضي  دچار  حتما  کنید،  استفاده  نامرغوب  و  نامناسب  محصوالت  از  یا  دارید 
مانند سوختن پوست سر و پوسته پوسته شدن آن، ریزش مو و شکسته شدن تارهاي 
و  باتجربه  فردي  از  موها،  صاف کردن  براي  است  بهتر  بنابراین  شد  خواهید  مو 

محصوالتي باکیفیت، کمک بگیرید.
۵. هرگز موهایتان را همزمان با صاف یا فر کردن، رنگ نکنید چون انجام همزمان 

این دو کار باعث خشکي و شکنندگي بیش از حد تارهاي مو مي شود.
۶. بهتر است موهایتان را پیش از صاف یا فر شدن، حداقل به مدت ۸ ماه رنگ 

نکنید و رنگ طبیعي خود را داشته باشند.
۷. اگر صاف کننده هاي موي شیمیایي زودتر از ۶ تا ۸ هفته یکبار استفاده شوند، 
ابتال به موخوره و شکستن  مي توانند عوارض خطرناکي مانند ریزش موي شدید، 

تارهاي مو را به دنبال داشته باشند.
ترجمه: لیلي افروغ

یک کالغ چهل کالغ جزء جدایي ناپذیر فرهنگ مردمي است که معتقدند »تا نباشد چیزکي 
مردم نگویند چیزها« چیزکي که در قالب یک شایعه یک کالغ چهل کالغ مي شود و حاال 
هم که شبکه هاي اجتماعي و پیامک، کار را راحت تر کرده و با یک فوروارد، یک شایعه را 
که در قالب خبري به دستمان رسیده براي همه دوستان تلفن همراه یا ایمیل مان ارسال 

مي کنیم...
 شاید حتي تالش نکنیم درباره صحت و سقم خبر هم تحقیق کنیم. همین که دوستي 
گفته باشد، درست است و قابل اعتماد. پیامک استامینوفن هاي مرگبار هم یکي از همین 
دست شایعه ها بود، پیامکي که در سطحي گسترده بین مردم به نام اطالعیه یک بیمارستان 
پخش شد و از مرگ آوربودن استامینوفني با نام تجاري دگلوفین خبر مي داد. هرچند این 
موضوع چند روز بعد توسط مسووالن وزارت بهداشت تکذیب شد و دکتر عباس زارع نژاد، 
رییس مرکز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت تاکید کرد که اصال چنین دارویي 
در کشور وجود ندارد. پس از آن هم خبرهاي بعدي از دستگیري یکي از عوامل انتشار این 

پیامک حکایت داشت.
در  شایعه ها  قبیل  این  اینکه  بیان  با  »سالمت«  خبرنگار  با  گفت وگو  در  زارع نژاد  دکتر 
مورد  در  پیامکي  که  پیش  »چندي  مي گوید:  مي خورد،  چشم  به  کمتر  سالمت  حوزه 
آنفلوانزاي مرغي منتشر شد تهدیدي در این زمینه وجود داشت و پیامک هایي هم درباره 
اما در مجموع شایعه هایي که اشاره به نگراني در مورد سالمت  آن دست به دست مي شد 
مردم داشته باشد کمتر در کشور وجود دارد.« وي با ابراز بي اطالعي از نیت منتشر کنندگان 
باید  مي شود  وارد  کشور  به  فناوري  »وقتي  کرد:  خاطرنشان  مرگبار  استامینوفن  شایعه 
فرهنگ استفاده از آن نیز در جامعه ایجاد شود و گسترش یابد. ضمن اینکه تدوین و اجراي 
نیز ضروري  ارتباطي مي شود  فناوري هاي  از  که  با سوء استفاده هایي  مقابله  براي  قوانیني 
است، بنابراین مراجع امنیتي، انتظامي و قضایي باید در این خصوص وارد عمل شوند و 

برخورد جدي با سوء استفاده کنندگان از فناوري هاي ارتباطي داشته باشند.«
سایبري  پلیس  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزارت  اطالع رساني  و  عمومي  روابط  مرکز  رییس 
پخش  از  و  شوند  عمل  وارد  بیشتري  حساسیت  با  موارد  این  در  باید  قضایي  مراجع  و 
شایعه هایي در این سطح پیشگیري کنند، مي افزاید: »وزارت بهداشت به عنوان متولي اصلي 
سالمت در کشور و دانشگاه هاي علوم پزشکي در مراکز استان ها مراجع اصلي اطالع رساني 
در خصوص دارو هستند و اگر مردم نسبت به مصرف دارویي ابهام دارند، مي توانند اطالعات 
مراکز  علوم پزشکي  دانشگاه هاي  درمان  معاونت هاي  و   ۱4۹۰ تلفني  سامانه  از  را  دقیق 

استان ها دریافت کنند.«
وي تاکید مي کند: »گاهي برخي رسانه هاي اینترنتي با اهداف خاص مانند اهداف تجاري 

یا فشار بر افکار عمومي، شایعه اي را انتشار مي دهند و افرادي هم که قصد و غرض خاصي 
ندارند به انتشار گسترده تر این شایعه ها دامن مي زنند اما مردم باید هوشیار باشند و به جاي 
دریافت اطالعات اینچنیني اطالعات خود را از مراجع رسمي و اصلي دریافت کنند تا دچار 

نگراني یا مشکلي در زمینه بهداشت و درمان نشوند.«
کاهش سالمت اجتماعي میزان نفوذ شایعه را افزایش مي دهد

انتشار گسترده این پیامک در سطح کشور پیام دیگري هم در خود داشت؛ پیامي حاوي 
»اعتماد جامعه به سیستم اطالع رساني غیررسمي مانند پیامک هاي دوستان و آشنایان.« 
سیستمي که به راحتي جایگزین رسانه هاي جمعي بزرگ شده و هرازچندي با خبرهایي 
به خطر مي اندازد.  را  امنیت جامعه  احساس  اینچنیني  یا شاید شایعه هایي  این دست  از 
میزان نفوذ شایعه در کشور ما یکي از مواردي است که اگرچه به گفته صاحبنظران کمتر 
در مورد آن تحقیقي صورت گرفته اما شواهد نشان دهنده باال بودن آن است. دکتر مجید 
صفاري نیا، روان شناس اجتماعي و عضو هیات علمي دانشگاه عالمه طباطبایي این موضوع 
را ناشي از نوعي احساس ناامني و پایین بودن سالمت اجتماعي در سطح جامعه مي داند 
و مي گوید: »برخي شایعه ها که به نوعي با جان افراد سروکار دارند و هشداري مي دهند 
که براي سالمت فرد مهم است، بیشتر مورد توجه مردم قرار مي گیرند و میزان نفوذ آنها 

نیز بیشتر است.«
وي با بیان اینکه در جامعه اي که سالمت اجتماعي پایین است میزان نفوذ شایعه افزایش 
مي یابد، مي افزاید: »در یک جامعه با سطح باالي بیکاري، فقر و تغییرهاي ناگهاني، شایعه ها 
افزایش مي یابد زیرا فضاي بي اعتمادي و ناامني گسترش  یافته و افراد به رسانه هاي جمعي 
این  مي شود.«  افراد  اطالعات  منبع  به  تبدیل  و  دارد  نفوذ  شایعه  بنابراین  بدبین هستند 
اجتماعي  و  فرهنگي  هوش  وضعیت  و  زودباوري  پایین،  بهر  هوش  اجتماعي  روان شناس 
ذهني  داراي  افراد  »برخي  مي گوید:  و  مي داند  موثر  آنها  شایعه پذیري  در  را  افراد  پایین 
که  را  ترجیح مي دهند چیزي  به جاي تالش ذهني،  دلیل  به همین  و  صرفه جو هستند 
وجود  آنها  در  پذیرش  این  کنند.  باور  آن  نادرستي  و  درستي  از  تحقیق  بدون  مي شنوند 
دارد تا زماني که فردي یا خبري دیگر نادرستي آن را تایید کند.« وي با تاکید بر اینکه 
انتظارهاي برآورده نشده جامعه از سوي رسانه ها به بي اعتمادي مردم نسبت به رسانه ها 
دامن مي زند، یادآور مي شود: »شایعه خبري را به دست افراد مي رساند و وقتي با جان آنها 
پیوند مي خورد اهمیت بیشتري پیدا مي کند، بنابراین در یک جامعه نابسامان با احساس 
عدم امنیت و بي اعتمادي ضریب نفوذ آن باال مي رود به خصوص وقتي مردم استانداردها را 
نمي دانند و از اطالعات الزم درباره آن برخوردار نیستند. به طور مثال وقتي مردم نمي دانند 
براي ورود یا تولید یک دارو چه استانداردهایي از سوي مسووالن بررسي مي شود، راحت تر 
مي پذیرند یک دارو مي تواند فرد را دچار مشکل کند. به خصوص که این موضوع مسبوق به 
سابقه هم باشد. مانند آنچه در مورد داروهاي بیهوشي رخ داد و بسیاري از کارشناسان نیز 

مضر بودن آن را تایید کردند.«
جامعه  سطح  در  شایعه هایي  چنین  پخش  رواني  هزینه هاي  به  اشاره  با  صفاري نیا  دکتر 
بیان مي کند: »ایجاد استرس و افزایش احساس غمگیني بین مردم از مهم ترین پیامدهاي 
پخش شایعه ها به خصوص در زمینه سالمت است.« وي با بیان اینکه شایعه، حرکتي خزنده 
»شفاف سازي  مي کند:  خاطرنشان  کرد،  مقابله  آن  با  شکل گیري  ابتداي  از  باید  که  دارد 
با  که  آنهایي  به خصوص  شایعه هاست،  با  مقابله  راهکارهاي  از  موقع  به  اطالع رساني  و 
هشدارهایي در مورد سالمت افراد همراه است.« این استاد دانشگاه، باال بردن سالمت و 
اعتماد اجتماعي و پذیرش سرمایه هاي اجتماعي جامعه را در مقابله با شایعه موثر مي داند: 
احساس  مي تواند  مردم  انتظارهاي  قبال  در  دولتي  ارگان هاي  و  سازمان ها  »پاسخگویي 
سالمت  شاخص هاي  باالبردن  به  خود  احساس  این  که  دهد  افزایش  آنها  بین  را  عدالت 

اجتماعي و در نتیجه کاهش نفوذ شایعه بین مردم منجر مي شود.«
برخي رسانه ها با ارائه اطالعات غلط اعتماد مردم را از دست دادند

دکتر سعید معیدفر، جامعه شناس نیز رسانه ها را در دامن زدن به شایعه ها مقصر مي داند 
از طریق رسانه هاي رسمي و معتبر پخش مي شوند  و مي گوید: »برخي اخبار و شایعه ها 
دوره  در  اینکه  بیان  با  وي  مي زند.«  دامن  جامعه  در  آنها  گسترش  به  موضوع  همین  و 
»با  مي افزاید:  خارج شده،  تلویزیون  و  رادیو  روزنامه،  انحصار چند  از  اطالع رساني  کنوني 
ورود اینترنت، سایت هاي خبري، شبکه هاي اجتماعي و مبادله پیامک به عرصه ارتباطات 
و رسانه، رسانه هایي که تا پیش از این به عنوان رسانه هاي مرجع شناخته مي شدند با این 
تنوع به چالش کشیده شده اند و در این وضعیت افکار عمومي نیز به شدت دچار اغتشاش 

مي شود زیرا مراجع خبر، متکثر مي شود.«

افکار  نزد  کشور  مهم  رسانه  چند  اعتبار  کاهش  به  اشاره  با  تهران  دانشگاه  استاد  این 
عمومي ادامه مي دهد: »در دولت نهم و دهم هر از گاه اخبار و اطالعات غلطي از سوي 
سازمان ها و ارگان هاي دولتي در مورد برخي مسائل اقتصادي و اجتماعي انتقال داده مي شد 
و صداوسیما و برخي مطبوعات بزرگ هم این اطالعات را پوشش مي دادند و بعد اشتباه 
بودن آنها مشخص مي شد. همین موضوع بي اعتمادي و در نتیجه نوعي هرج ومرج در مساله 
اخبار و اطالعات ایجاد کرد.« وي مي افزاید: »وقتي اعتماد به اخبار و اطالعات رسانه هاي 
ملي و مهم سست مي شود مردم نمي دانند براي دریافت اطالعات صحیح به کجا مراجعه 
کنند بنابراین بازار شایعه و اخبار متناقض داغ مي شود و مردم بدون امکان راستي آزمایي 
یک خبر یا یک شایعه آن را مي پذیرند. در واقع مي توان گفت که در این شرایط، رسانه هاي 
انتشار  به صورت گسترده  اخبار  و  رسانه ضدرسانه مي شود  به  تبدیل  پیامک  یا  اجتماعي 
مي یابد. به خصوص وقتي فرد یک خبر را از چند مرجع دریافت مي کند بیشتر به آن اعتماد 
مي کند. همین موضوع در قضیه پیامک استامینوفن هاي مرگ آور هم اتفاق افتاد و مورد 

پذیرش عموم مردم قرار گرفت.«
دکتر معیدفر معتقد است: »در شرایط کنوني به دلیل بي اعتمادي مردم به برخي رسانه هاي 
مرجع و اطالعیه هاي برخي سازمان هاي دولتي، بازار شایعه داغ مي شود و اگر نادرستي این 
شایعه ها هم اثبات شود، باز دیوار بي اعتمادي بلندتر خواهد شد.« وي به بخش اجتماعي در 
پذیرش شایعه نیز اشاره مي کند و مي افزاید: »ما هنوز نتوانستیم جامعه را براساس قواعد 
مدرن سازماندهي کنیم و پیوسته در دهه هاي اخیر نوعي اعتمادزدایي و تنفر نسبت به 
زندگي مدرن در میان مردم ایجاد شده و زندگي سنتي مورد تایید قرار گرفته است، اما به 
این موضوع توجه نکردیم که در زندگي سنتي مرجع اعتماد افراد بین االفواهي است و افراد 
جامعه تحقیق و مطالعه نمي کنند بلکه از طریق گفت وگو  و شایعه به حقیقت مي رسند.« 
وي تاکید مي کند: »زندگي مدرن ضمائم خود را مي خواهد. ما وارد یک جامعه بزرگ تر با 
فناوري هاي جدید و مراجع اطالع رساني بیشتر شدیم اما سازمان ها و نهادهاي اجتماعي 
بین  بدبیني  نوعي  و حتي  نکرده  رشد  تغییرها  این  با  متناسب  آنها،  بر  حاکم  مقررات  و 

دولتمردان نسبت به آنها وجود دارد.«
دکتر معیدفر با اشاره به زیرسوال رفتن برخي رسانه ها، دانشگاه ها و مراجع اطالع رساني به 
عنوان معتبرترین مراجع پخش اطالعات توسط برخي مسووالن و به عناوین مختلف تصریح 
مي کند: »همین موضوع باعث بي اعتمادي مردم به رسانه هاي رسمي و مراجع دولتي شد 
که در نتیجه آن نهادهاي کاذبي تاسیس شدند و مسوولیت انتقال اخبار را بر عهده گرفتند 

و به همین دلیل هرازگاهي شاهد انتشار گسترده یک شایعه بین مردم هستیم.«
واقعیت یافتن شایعه هاي قبلي میزان نفوذ شایعات بعدي را افزایش مي دهد

پیچیده مي داند که  فرایندي  را  نیز شایعه  دانشگاه  ارتباطات  استاد  عبدا... گیویان،  دکتر 
با  گفت وگو  در  وي  است.  امنیت  عدم  احساس  و  ترس  اجتماعي،  واقعیت هاي  از  حاکي 
پخش  جامعه  سطح  در  واگیردار  بالي  مانند  شایعه ها  اینکه  بیان  با  »سالمت«  خبرنگار 
مي شود، مي گوید: »واقعیت یافتن برخي شایعه ها در گذشته مانند سرنگ هاي چیني یا وبا و 
بودن شواهدي براي نادرستي وضعیت سالمت در کشور در کنار وضعیت نابسامان اقتصادي 

و احساس ناامني، مردم را آماده پذیرش چنین شایعه هایي مي کند.«
این استاد دانشگاه با بیان اینکه هر شایعه اي رسانه خود را انتخاب مي کند و هرچه رسانه 
در  ۵۰میالدي  دهه  در  آلفورت  »گوردون  مي کند:  بیان  است،  موثرتر  باشد  غیررسمي تر 
و  موضوع  اهمیت  با  مساوي  شایعه  پخش  سرعت  که  است  نوشته  شایعه  درباره  کتابي 
ابهام ماجراست، بنابراین وقتي مردم اعتمادي به منابع رسمي ندارند، حرفي که آشنایي 
به صورت پیامک براي آنها مي فرستد معتبرتر از حرفي خواهد شد که وزارت بهداشت یا 
رسانه رسمي مي گوید، به خصوص اگر موضوع مهم باشد و در درستي آن هم ابهاماتي به 
چشم بخورد.« وي با تاکید بر اینکه باید این عدم اعتماد مردم به منابع رسمي خبري را 
مورد بررسي قرار داد، ادامه مي دهد: »در دولت گذشته متاسفانه عدم اعتماد به دولت جزو 
فرهنگ سیاسي گروه هایي از مردم شد و شواهد زیادي نیز در مورد آن در دست است، 

بنابراین باید این عدم اعتماد از بین برود تا میزان نفوذ شایعه ها نیز کاهش یابد.«
دکتر گیویان با بیان اینکه به کار بردن کلمه »شایعه« نوعي ارزش گذاري ضمني به معناي 
نادرستي یک خبر است، بیان مي کند: »اطالع رساني صحیح حاوي دو مولفه اصلي به موقع 
بودن و اعتماد است بنابراین مسووالن باید توجه کنند که اطالع رساني واکنشي آنها مردم 
را بیشتر به این فکر مي اندازد که حتما موضوعي در میان بوده که مسووالن به فکر تکذیب 

افتاده اند چرا که ایرانیان معتقدند »تا نباشد چیزکي مردم نگویند چیزها.«
الیزا ذوالقدر/»سالمت«

یکي از راه هاي پیشگیري از ابتال به انواع بیماري هاي عفوني و 
ویروسي، داشتن یک سیستم ایمني قوي است که بتواند سد 

محکمي در برابر عوامل بیماري زا باشد...
رعایت برخي از نکته هاي تغذیه اي و داشتن رژیم هاي غذایي 
ارتقاي سطح  به  سالم و مناسب، مي تواند کمک چشمگیري 
ایمني بدن بکند. این در حالي است که برخي از عوامل هم 
مي توانند باعث کاهش قدرت دفاعي بدن در برابر بیماري هاي 
مختلف بشوند. به همین دلیل هم در »سفره سالم« این هفته، 
سعي کرده ایم شما را با چند خوراکي، ریزمغذي و عادت هاي 
غذایي خوب و بد براي حفظ و افزایش قدرت سیستم ایمني 

بدن آشنا کنیم.
1.لبنیات: مصرف شیر و ماست و پنیر به تقویت ایمني بدن 
باکتري هاي مفید  کمک مي کند. محتویات ماست، مخصوصا 
دستگاه  و  روده  مي توانند  پروبیوتیک،  ماست هاي  در  موجود 
گوارش را از شر عوامل میکروبي بیماري زا در امان نگه دارند. 
محققان اتریشي مي گویند که مصرف روزانه حدود ۲۵۰ گرم 
افزایش  باعث  چشمگیري  تاحد  مي تواند  پروبیوتیک  ماست 

قدرت ایمني بدن بشود.
جوي  که  کرده اند  اعالم  نروژي  محققان  دوسر:  جوي   .2
دوسر حاوي فیبري به نام »بتا گلوکان« است که این نوع فیبر 
باعث  بیماري هاي میکروبي،  به  ابتال  از  با پیشگیري  مي تواند 
تقویت سیستم دفاعي بدن هم بشود. افرادي که مصرف نان 
جو، سوپ جو یا غالت صبحانه، حاوي جوي دوسر را به صورت 
مرتب و روزانه در برنامه غذایي خود دارند، کمتر از سایرین 
به بیماري هایي مانند آنفلوآنزا، تبخال و حتي سیاه زخم مبتال 
مي شوند. جوي دوسر با تقویت سیستم دفاعي بدن و کمک 
بهبود  در  برجسته اي  آنتي بیوتیک ها،  نقش  بهتر  کارکرد  به 
سریع تر بیماري هاي عفوني در بدن بازي مي کند. از این رو، 
کامل  غالت  مرتبه   ۲-۳ هفته اي  حداقل  که  مي شود  توصیه 

حاوي جوي دوسر را در برنامه غذایي تان داشته باشید.
3. سیر: پژوهشگران انگلیسي مي گویند که »آلیسین«، ماده 
موثر موجود در سیر و پیاز است که مي تواند با عوامل عفوني 
و باکتریایي در بدن مبارزه کند و در نهایت، منجر به افزایش 
قدرت سیستم دفاعي بدن بشود. افرادي که عادت به مصرف 
بیش از ۶ حبه سیر خام در طول هفته دارند، ۳۰ درصد کمتر 
به  کمتر  هم  درصد   ۵۰ و  کلورکتال  سرطان  به  سایرین  از 
سرطان معده مبتال مي شوند. به همین خاطر، توصیه مي شود 
که حداقل روزي ۲ حبه سیر خام بخورید و این ماده غذایي را 

به تمام غذاهایتان هم اضافه بکنید.
4. چاي: چاي سبز و سیاه، حاوي ترکیبي به نام »ال سنین« 

افزایش  به  فراواني  مي تواند کمک  ترکیب  همین  که  هستند 
این  به اندازه  دریافت  براي  بکند.  بدن  دفاعي  سیستم  قدرت 
فنجان   ۵ هم  و حداکثر   ۳ روزي  است حداقل  الزم  ترکیب، 

چاي سبز یا سیاه معمولي )نه چاي کیسه اي( بنوشید.
در  به وفور  که  امگا۳  چرب  اسیدهاي  و  سلنیوم  ماهي:   .5
ماهي و انواع منابع غذایي دریایي  پیدا مي شوند هم یکي دیگر 
از ترکیب هاي مفید و موثر براي افزایش قدرت سیستم ایمني 
دفاعي  به سیستم  زیادي  ترکیب ها، کمک  این  بدن هستند. 
بدن براي دفع بیماري هاي عفوني مي کنند. از این رو، توصیه 
گرم   ۳۰۰ حدود  هربار  و  بار   ۲ هفته اي  حداقل  که  مي شود 

ماهي یا سایر غذاهاي دریایي را در برنامه خود داشته باشید.
6. قارچ: تحقیقات جدید ثابت کرده اند که مصرف متعادل 
فعالیت  و  تولید  افزایش  باعث  مي تواند  قارچ  مستمر  و 
به  زیادي  مساله کمک  این  بشود.  بدن  در  گلبول هاي سفید 
دفع بیماري هاي عفوني و ارتقاي سطح سالمت سیستم دفاعي 
به  واشنگتن  دانشگاه  محققان  دلیل،  به همین  مي کند.  بدن 
تمام افراد توصیه مي کنند که هفته اي 4-۳ مرتبه و هر بار به 

اندازه یک مشت پر، قارچ مصرف بکنند.
7.منابع انواع آنتي  اکسیداني: تمام میوه ها و سبزي هاي 

تازه، گوشت هاي کم چرب سفید.
میوه ها  فلفل دلمه اي،    :E و   C ویتامین هاي  منابع   .8
چغندر،  مرکبات،  گوجه فرنگي،  خام،  رنگي  سبزي هاي  و 
سیب،  آفتابگردان،  تخمه  هویج،  نخود،   کیوي،  توت فرنگي، 

بادمجان و پیاز قرمز.
زردآلو،  کاروتنوییدها:  سایر  و  بتاکاروتن  منابع   .9
سبز،  فلفل  ذرت،  هویج،  طالبي،  بروکلي،  چغندر،  مارچوبه، 
کلم پیچ، انبه، شلغم، هلو، گریپ فروت صورتي، کدو حلوایي، 
اسفناج، سیب زمیني شیرین، گوجه فرنگي، هندوانه و نارنگي.

مغزها،  ماکیان،  گوشت  قرمز،  گوشت  روي:  منابع   .10
حبوبات، غذاهاي دریایي، غالت سبوس دار و لبنیات.

11. منابع سلنیوم: مغزها، ماهي تن، گوشت ماکیان، ماهي، 
میگو و حبوبات.

قزل آال،  ماهي هاي  امگا3:  چرب  اسیدهاي  منابع   .12
روغن  گردو،  میگو،  کیلکا،  و  ساردین  خال مخالي،  سالمون، 

کانوال، روغن زیتون، روغن هسته انگور و دانه کتان.
که  افرادي  کلي،  به طور  سالم:  غذایي  عادت هاي   .13
عادت دارند روزي ۱۰-۸ لیوان آب ساده بنوشند، روزي ۶-۹ 
وعده میوه و سبزي خام مصرف بکنند،  روزي ۵-۳ وعده شیر و 
لبنیات کم چرب را در برنامه غذایي خود داشته باشند، تندتند 

غذا نخورند، غذا را پیش از بلعیدن به خوبي بجوند و بیشتر 
غذاهاي خود را به صورت بخارپز مصرف کنند، سیستم ایمني 
به مراتب قوي تري نسبت به سایر افراد خواهند داشت و کمتر 
باکتریایي،  عفوني،  بیماري هاي  انواع  به  ابتال  معرض  در  هم 

میکروبي یا انگلي قرار مي گیرند.
14. درمان اضافه وزن: چاقي و اضافه وزن مي توانند زمینه 
ابتال به بیماري هاي قلبي، دیابت و حتي انواع سرطان را در 
بر  مستقیمي  تاثیر  بیماري ها،  این  تمام  بدهند.  افزایش  فرد 

کاهش قدرت سیستم دفاعي بدن خواهند داشت.
15. تغذیه سالم: مصرف بیش از اندازه خوراکي هاي حاوي 
و  فرآوري شده  گوشت هاي  مانند  نگهدارنده  و  افزودني  مواد 
سیستم  قدرت  کاهش  خطر  هم  آماده  و  کنسروي  غذاهاي 

دفاعي بدن را در پي دارد.
الکلي هم به  16. پرهیز از مشروبات الکلي: مشروبات 
شدت بر قدرت سیستم ایمني بدن تاثیر منفي مي گذارند و 

باعث تضعیف آن مي شوند.
و  چرب  غذاهاي  مصرف  در  محدودیت   .17
خوراکي هاي  چربي ها،  اندازه  از  بیش  مصرف  سرخ کرده: 
عملکرد  و  تولید  میزان  بر  هم  سرخ کردني  غذاهاي  و  چرب 
به همین  دارد.  منفي  تاثیر  بدن،  در  گلبول هاي سفید خون 
دلیل افرادي که عادت به مصرف غذاهاي چرب و سرخ کرده 
با  مقابله  در  چنداني  قدرت  بدنشان  ایمني  سیستم  دارند، 
از سایرین  بیشتر  بنابراین،  و  ندارد  ویروسي  و  عفوني  عوامل 

بیمار مي شوند
ترجمه:ندا احمدلو

7 نکته درباره تغيير حالت مو17 دستور غذايي براي تقويت ايمني

پشت پرده پيامک استامينوفن مرگبار
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﴿ سوره ی مباركه ی نرص ﴾
این سوره مدنی است و 3 آیه دارد. 

فضیلت تالوت: 

پيامرب)ص( : هر که اين سوره را تالوت كند، مانند آن رزمنده ای است 

كه در فتح مكه ثواب برده است.

امام صادق )ع( : هر که در ناز نافله يا ناز فريضه سوره ی نرص را 

بخواند، خداوند او را بر دشمنانش پريوز مي گرداند و در قيامت در 

حايل وارد صحراي محرش مي شود كه نامه ی اعاملش به او مي گويد، 

اين امان نامه اي است براي تو از آتش جهنم.

محتوای سوره :

اين سوره بسيار با عظمت و مهم است و مخصوصاً بحث آخرين آيه 

اميان  اهل  براي  اي  وعده  اين سوره  است.  تعمق  قابل  بسيار  آن  ی 

است. وعده داده است كه پريوزي و فتح بسيار نزديك است. گفته اند 

اين سوره بعد از صلح ُحديبيه و قبل از فتح مكه نازل شده است. اين 

سوره بعد از سوره ی فتح كه نويد فتح مكه را مي دهد، نازل شده 

است.  سوره ی نرص سيطره ی گسرتش اسالم را مشخص مي كند كه 

مردم فوج فوج به اسالم گرايش پيدا مي كنند. اين سوره دل پيامرب)ص( 

را شاد کرد كه وعده داد پیروزی نزديك است. 

بعيض مي گويند اين سوره از اخبار غيبي قرآن است كه قبل از آنكه 

مردم دسته دسته به اسالم گرويده و مسلامن شوند، خربداد.

اين سوره در دهم ماه رمضان سال هشتم هجري يعني 2 سال قبل از 

رحلت پيامرب)ص( نازل شده است.

قرآن در آيات 126 آل عمران، 10 انفال و 214 بقره مي فرمايد: پريوزي 

محقق  فردی  براي  كه  پريوزي  نوع  هر  خداست.  جانب  از  نرص  و 

بر اساس حكمت  اراده ی خداوند محقق شده است و  با  مي شود، 

الهي  اين نرص و پريوزي روي مي دهد واز مظاهر رحمت  پروردگار 

است. )هيچ حركت و انرژي در جهان هستي وجود ندارد مگر وابسته 

به الله است. »ال حول و ال قوة اال بالله«(

﴿ ِبْسِم اللَِّه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِم ﴾

اللَِّه َواْلَفْتُح ﴾ ﴿1﴾ ﴿ إَِذا َجاَء َنرْصُ

)ياري  آيـد.  مي  پريوزي  و  رسـد  مي  خداوند  ياري  زمانيكه  ترجمه: 

خداوند و فتح مكه(

رشح: داستان فتح مكه:

صلح  در  كه مرشكي  آنجا  از  افتاد.  اتفاق  غافلگريانه  كاماًل  مكه  فتح 

ُحديبيه پيامن شكني كردند، پيامرب)ص( هنگام سفر به مکه معظمه 

به  كيس  تا  باشد  كنرتل  تحت  مدينه  و  مكه  بي  راه  كه  داد  دستور 

مرشكي خرب نرساند. اما ييك از مسلامنان كه اميان ضعيفي داشت به 

زين كه به مدينه آمده بود، 

نامه اي داد كه به مرشكي برساند تا بدانند كه پيامرب قصد فتح مكه 

را دارد. جربئيل، پيامرب)ص( را از اين ماجرا با خرب كرد و پيامرب)ص(، 

عيل)ع( را با عده اي فرستاد تا از اين زن بازجويي كنند. زن در ابتدا 

همراه  نامه  گفت  و  كشيد  شمشري  عيل)ع(  اينكه  تا  كرد  مي  انكار 

توست زيرا پيامرب دروغ ني گويد. نامه را به من بده واال گردنت را 

مي زنم. سپس زن نامه را از البالي گيسوان خود خارج ساخت و به 

علـي)ع( داد. 

پيامرب عباس عمـوي خـود را ديد كه به سمت مدينـه مي آيد به او 

گفت تو آخرين مهاجري هستي كه به سوي ما مي آيي اثاث خود را 

به مدينه بفرست و خودت با ما به مکه بيا. پيامرب در اطراف مكه در 

بيابان »َمّرالظهران« اقامت كرد. شبانه براي تهيه ی غذا آتش افروختند. 

اهل مكه تعجب و وحشت كردند كه اين آتش چيست؟ عباس عموي 

پيامرب با كسب اجازه از اونزد ابوسفيان آمد و گفت: پيامرب با ده هزار 

نفر سپاه براي فتح مكه آمده است ابوسفيان گفت تكليف ما چيست؟ 

گفت بيا و از پيامرب امان نامه بگري. او آمد و ُعمر تا او را ديد خواست 

انتقام بگريد و از پيامرب اجازه خواست تا او را بکشد. ابوسفيان ترسيد 

و گفت: من شهادت مي دهم كه خدا ييك است و همتايي ندارد اگر 

كاري از اين بت ها ساخته بود تا به حال انجام داده بودند. اين موارد 

مقدمات فتح مكه بود.

در فتح مكه »سعد ابن عباده« فرمانده لشكر بود و گفت: 

پيامرب)ص(  ويل  است  انتقام  روز  امروز  يعني  امللحمة«  يوم  »اليوم 

فرمود: »اليوم يوم املرحمة« يعني امروز روز لطف و مرحمت است.

ابوسفيان وقتي کرثت سپاه پيامرب را ديد به عباس گفت برادر زاده ی 

تو چه جايگاه عزيت يافته است. وقتي این مطلب را به پيامرب گفتند، 

پیامرب فرمود: »عزت از آن خدا و مؤمني است.« 

دربعيض روايات آمده است كه پيامرب در فتح مكه در كنار كعبه اين 

جمالت را ادا كرد: »ال اِلَه ااِل الله، َوحَدُه َوحَده، اَنَجَز َوعَده، َنرَصَ َعبَده، 

َوَهزََم االحزاَب َوحَده« و مدام اين دعا را مي خواند: »ُسبحاَنَك اّللُهمَّ 

َو ِبَحمِدَك اّللُهمَّ اغِفريل اِنََّك اَنَت التَّواُب الرَّحيم« اي خدا تو پايك و من 

تو را حمد مي كنم تو مرا ببخش و بيامرز. چون تو بسيار توبه پذير 

و مهربان هستي.

اولياء الهي بر خالف عامه ی مردم به هنگام قدرت و اقتدار خدا را 

بيشرت ياد مي كنند و نسبت به خدا خاضع تر مي شوند. پيامرب)ص( در 

فتح مكه در اوج قدرت بود و اين گونه دعا مي كرد.

از  بخيش  تو  »خدايا  گوید:  می  خدا  به  قدرت  اوج  در  يوسف)ع( 

به من آموختي اي  را  تأويل خواب  به من دادي و  را  حكومت خود 

خدا مرا مسلامن مبريان.«  

عيل )ع( : »هر چيزي شكري دارد و شكر قدرت عفو است.«

وقتي  كه  است  آمده  درباره حرضت سليامن  آيه ی40 سوره نل  در 

خداوند تخت ملكه ی سبا را به او داد در اولي جمله سليامن گفت: 

اما عامه ی مردم به عكس عمل مي كنند، در  »هذا من فضل ريب« 

هنگام قدرت طغيان مي كنند. 

در جريان فتح مكه پيامرب)ص( به كوه »ذي طوي« در نزدييك كعبه 

آمد، سجده كرد و سوره ی فتح را قرائت فرمود.

﴿ َورَأَْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَن ىف ِديِن اللَِّه أَْفَواجاً ﴾ ﴿2﴾

داخل مي  دين خدا،  به  گروه  گروه  كه  بيني  را مي  مردم  و  ترجمه: 

شوند.

با  و  گرويدند  اسالم  دين  به  فوج  فوج  مردم  مكه،  فتح  در  رشح: 

پيامرب)ص( بيعت كردند و اين آغاز گسرتش اسالم بود.

اَبا ﴾ ﴿3﴾ ﴿ َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َواسَتْغِفرُْه إِنَُّه كاَن َتوَّ

ترجمه: پس تسبيح كن با حمد، پروردگار خود را و از او طلب آمرزش 

كن  به درستي كه او بسيار توبه پذير است.

رشح: تفاوت بني تسبيح و حمد:

تسبيح به معني منزه دانسنت خـداوند از چيزي است كه در او وجود 

ندارد، مانند عجز، جهل، كرثت، ضعف، حد، رشيك و ...

حمد عبارتست از توصيف خداوند بزرگ به آنچه که متصف به آن 

است مثل رحامن، رحیم، حّی، علیم، حکیم و .... و بهرتين وصف برای 

خداوند، وصف مخلصي است كه مي گويند »الله اكرب عن يوصف« 

يعني خداوند بزرگرت از آن است كه در وصف آيد.

فسبح بحمد ربك، يعني خدا را به گونه اي توصيف كن كه شايسته 

ی  او باشد. به اسامء الحسني يعني نيكوتر از آنچه كه به وصف آيد.

زيباترين بحث هاي قرآين در اين قسمت آيه آمده است: »و استغفره 

انه كان توابا« و استغفار كن از او محققا او تواب است. 

»تواب« صيغه ی مبالغه است، يعني خييل برگشت كننده، پس خداوند 

بسیار برگشت کننده است و در اینجا رشط تواب بودن خدا استغفار 

بنده است، حال اگر مي خواهي خداوند به سوي تو روي آورد و تو را 

در آغوش خود بگريد، تو استغفار كن.

منظور از استغفار پیامرب :

استغفار  پرسیدند علت  کرد،  استغفار می  دامئا  پیامرب)ص(  نقل شده 

شام چیست؟ درحالیکه معصوم هستید. پیامرب فرمودند هر لحظه که 

معرفتم نسبت به خدا بیشرت می شود از لحظه ی قبل استغفار می 

کنم. پس استغفار طلب نياز و نقص و فقر است. مهم اين است كه 

انسان به نقص خود در مقابل يب نهايت اعرتاف نايد و اين فقر و نياز 

در او حاصل شود. اوج كامل انسان در نياز و فقر است. پس الزمه ی 

رسيدن به خري مطلق اين است كه انسان همواره فقر و نياز خود را به 

درگاه خداوند بيان كند و چون خداوند يب نهايت، تواب است، از سوی 

او كامل و نور و ... به سوي انسان روانه مي شود.

تا  و همواره  نخنديد  سال   2 به مدت  پيامرب  اين سوره  نزول  از  پس 

آخرين لحظات عمـر خويش مي فـرمود: 

»سبحان الله، اللهم و بحمده استغفرالله و اتوب اليه«

»سبحانك اللهم و بحمدك اللهم اغفريل انك انت التواب الرحيم«

﴿ سوره ی مباركه ی مسد ﴾
اين سوره ميك است و 5 آیه دارد. 

فضیلت تالوت: 

پيامرب)ص( : هر که اين سوره را تالوت كند اميد است كه خداوند در 

روز قيامت او را از ايب لهب و افراد مانند ايشان دور سازد.

شأن نزول:

شأن نزول این سوره درخصوص ايب لهب عموي پيامرب و همرسش بود 

كه پيامرب را خصوصا در هنگام ناز آزار مي دادند.  

﴿ ِبْسِم اللَِّه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِم ﴾

﴿ َتبَّْت َيَدا أىَب َلَهٍب َو َتبَّ ﴾ ﴿1﴾

ترجمه: بريده باد دو دست ايب لهب و بريده باد.  

رشح: ابولهب عموي پيامرب بود كه بسيار با ايشان مخالفت مي كرده 

است. او همواره مانند سـايه بدنبال پيامرب بود و ايشان را مجنـون و 

ساحر خطاب مي كرد و تنها كيس بود كه پيامن نامه اي را كه بني 

هاشم در حاميت از پيامرب نوشته بودند، امضاء نكرد. با وجود اينكه 

ايشان  با  همواره  تقليد  و  تعصب  جهل،  دليل  به  بود  پيامرب  عموي 

مخالفت مي كرد. هنگامي كه پيامرب در ناز مي ايستاد، سنگ هاي 

ريز و نوك تيز را در سجـاده ی ايشان 

مي ريخت تا بدينوسيله به پيامرب آزار برساند. لذا مي فرمايد: دستان 

او بريده باد. اين مفهوم عام اين آيه است و منظور از دست، قدرت 

و هدف مي باشد. يعني قدرت او از بي برود و توطئه هاي ابولهب 

نابود باد.  

﴿ َماأَْغنٰى َعْنُه َماُلُه َوَماَكَسَب ﴾ ﴿2﴾

ترجمه: مال و ثرويت كه اندوخت، او را يب نياز نساخت. 

رشح: در اين آيه اشاره به ثرومتند بودن عموي پيامرب مي شود. او و 

همرسش تصميم داشتند متام مال خود را براي مبارزه با توحيد هزينه 

هالك  و  نياورده  اميان  افراد  اين  كه  كرده  گويي  پيش  قرآن  و  كنند 

در  متنفذ  و  انسان هاي مرتف  تاريخ همواره  در طول  خواهند شد. 

مقابل حق قد علم مي كردند. آيه اشاره دارد به اينكه فعاليت هاي 

او براي تهديد و قتل پيامرب، يب مثر بود و او را از نيل به اهدافش يب 

نياز نكرد.

ٍب ﴾ ﴿3﴾ ﴿ َسَيْصىٰل َناراً َذاَت لَهَ

ترجمه: به زودي در آتش التهاب آور دوزخ خواهد افتاد. 

رشح: »ناراً« را نكره و مجهول آورده است. يعني آتيش كه عظمت آن 

قابل درك و وصف نيست. آتيش كه داراي شعله هاي ملتهب است، 

آتش تقليد و تعصبي است كه در درون اوست. آتش حرص مال و آتش 

توطئه كه فعليت مي يابد و او را محارصه مي كند.

دراكرث سوره هاي قرآن لحن تنِد آیات، متوجه ی تقليد و تعصب و 

پندار باطل )يعني عدم استفاده از عقل( است.

َلَة اْلَحَطِب ﴾ ﴿4﴾ ﴿ َواْمَرأَُتُه َحامَّ

ترجمه: و همرس او حمل كننده ی آن هيزم است.

با  که  بود  ابوسفيان  خواهر  و  ابولهب  همرس  جميل«  »ام  رشح: 

شوهرش تا آخر با پيامرب مخالفت كـردند و اميان نيـاوردند. او خارها 

را مي كند، در سبدي مي ريخت و به ابولهب مي داد تا در هنگام 

ناز در سجاده اش بریزد و به پيامرب آزار برسانند. قرآن تعبري »حاملة 

اين زن در  اين دليل كه  به  برده  بکار  را درمورد همرسش  الحطب« 

نابود كنند و  تا توحيد را  طرح توطئه ها به شوهرش كمك مي كرد 

بسيار مكار، حيله گر و دروغگو بوده است. )به اصطالح هامن آتش 

بيار معركه(. نفرین خدا براو باد.

َسِد ﴾ ﴿5﴾ ن مَّ ﴿ ىف ِجيِدَهاَحْبٌل مِّ

ترجمه: در گردن آن زن طنايب از اليايف كه بافته بود قرار دارد. 

رشح: اين زن گردن بنـدي بسيار قيمتي داشت و مي گفت من متام 

گوهرهاي اين گردن بند را براي نابودي دين پيامرب هزينه خواهم كرد. 

حال اين تفكر و اعامل، در آن دنيا به گردن بندي كه سبب آزار اوست 

مبدل می گردد. 

می توان ادعای ارسطو را بهتر درک کرد که علم سیاست را برترین 
علم به حساب می آورد.اگر بدانیم که عوامل و علل دخیل در قدرت 
فراوانند و مولفه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تاریخی بسیاری 
و  دشواری ها  چه  که  برد  پی  می توان  می کنند،  ایفا  نقش  آن  در 
موانعی بر سر راه علم سیاست رخ می نماید و این علم تا چه اندازه 
نیازمند  ژرف  نگاهی  به  تبعاتش  و  مبادی  قدرت،  شناختن  برای 
است.  از سوی دیگر سیاست، علمی نتیجه محور است و به چیزی 
جز سامان مقوله ای مهم و پرمخاطره چون قدرت نمی اندیشد. این 
علم اگر بتواند از مضرات فراوان و دامنه دار قدرت از طریق پخش 
آن بکاهد، رسالت خود را انجام یافته می داند و بدان راضی و خشنود 
است. با این تعبیر از سیاست، مشخص است که تفاوت و تمایزی 
از  از یک سو و سیاسی کاری  میان علم سیاست و حکمت سیاسی 
غوطه ور شدن  جز  چیزی  کاری  سیاسی  دارد.  وجود  دیگر  سوی 
و  اهداف  به  رسیدن  برای  صرف  نتیجه  انگاری  و  سودانگاری  در 
خیال های سطحی و مقطعی نیست در حالی که حکمت سیاسی، 
اندیشه و مشی و مرامی را ماند که به وضوح و به وفور قواعد و قوانین 
گستره سیاست را می شناسد تا اهداف خود را بهتر و بیشتر مهیا 
سازد. در این گفت وگو که با دکتر سید مصطفی محقق داماد، رئیس 
دانشگاه  حقوق  استاد  و  علوم  فرهنگستان  اسالمی  مطالعات  گروه 
شهید بهشتی انجام دادیم، سعی کردیم بحث اخالق سیاسی را از 
اخالق  در  کامل  انسان  مثابه  به  نبوت  جایگاه  با  آن  پیوند  منظر 

سیاسی نبوی به بحث بگذاریم.
بحث ما به بررسی نسبت اخالق و سیاست با توجه به  مشی نبوی 
اختصاص دارد. وقتی که صحبت از اخالق می کنیم قطعا مبانی و 
بازیگران  به عنوان  مبانی  این  و  داریم  نظر  در  را  خاصی  مصادیق 
اصلی صحنه اجتماع، سیاست، فرهنگ و هنر هر جامعه ای نقش ایفا 
می کنند. اما می دانیم که اخالق در طول تاریخ مورد تاکید ادیان 
قرار گرفته؛ به خصوص ادیان الهی و ابراهیمی و نحله ها و فلسفه های 

گوناگونی هم ذیل اخالق شکل گرفته است. اما مسلمانان در دین 
اقتدا  فرد کاملی که همانا حضرت محمد)ص( است  به  مبین شان 
می کنند و ایشان هم تاکید دارند که بعثت من برای احیای مکارم 
اخالقی بوده است. نکته دیگر اینکه آیا جامعه امروز ما که در شرایط 
خاص فرهنگی و تمدنی قرار دارد و به تعبیر برخی، با بحران های 
و  نبوی  اخالق  میان  می تواند  چگونه  است  مواجه  هم  اخالقی 

اقتضائات امروزمان نسبتی برقرار کند؟
به  عنوان  تا  چند  قرآن  در  که  است  شخصیتی  اکرم  پیامبر  اوال 
بازمی گردد  نکته ای  همین  به  عنوان ها  این  که  شده  داده  ایشان 
»اسوه«  کلمه  یکی  کنیم.  صحبت  درباره اش  می خواهیم  که 
الگوست.  شما  برای  پیامبر  مسلمانان  که  می فرماید  است. خداوند 
پیامبر)ص( سرمشق زیبا و الگوی زیبایی است برای شما که باید 
برخی  است.  قرار دهید. کلمه دیگر »شاهد«  را سرمشق خود  آن 
با  تصور می کنند شاهد برای روز قیامت است در حالی که شاهد 

شهید تفاوت دارد.
شهیدی که در قرآن آمده به معنای شهادت دهنده در روز قیامت 
الگو و سرمشق است. کسانی  به معنای  است، در حالی که شاهد 
که نهضتی را انجام می دهند و مردم را دعوت به پیروی می کنند 
که  است  این  راه  یک  می کنند.  ارائه  مردم  هدایت  برای  راه  چند 
مرامنامه شان و مانیفست شان را ارائه می کنند؛ همانند قرآن که در 
آن، کالم خدا به صورت وحی توسط نبی به مردم ارائه شد. این متن 
قابل تفسیر است و قرائت های مختلفی را می توان از آن ارائه کرد، 
اما در کنار آن چیز دیگری وجود دارد و آن اینکه رهبران موفق، 
حرکت های اصالحی را از طریق تجسم مانیفست شان ارائه می کنند؛ 

افرادی که نمونه کامل عمل به آن کتاب و مانیفست هستند.
مقصود شما این است که مصداق عینی آن مرامنامه اند؟

بله، دقیقا همین است. مصداق عینی یعنی اینکه اگر کسی بخواهد 
دست  به  نتایجی  چگونه  ببیند  تا  کند  عمل  دستورات  این  به 
و  جهت  چه  از  قرآن  است.  نتایج  این  نمونه  شخص  این  می آید 
قرآن  است؟  کرده  معرفی  عینی  نمونه  را  پیامبر  مناسبتی  چه  به 
و  جهان بینی  به  آن  بخش  یک  است.  بخش  چند  از  مجموعه ای 
نحو  به  دیگر که  اما قسمت مهم  دارد.  اختصاص  دستورات عملی 
ارائه شده بحث دستورات عملی تربیتی است  بسیار زیبا و هنری 
که موجب رشد بشر می شود. ما این نمونه را در دستورات عملی و 

اخالقی خود پیامبر)ص( می بینیم. خداوند به پیامبر می فرماید که 
تو دارای جنبه ها و سیرت ها و کردارهای عظیم هستی. با توجه به 
این آیه معجزه دیگری به غیراز خود قرآن که بر پیامبر)ص( نازل 

شده، یعنی معجزه اخالق پیامبر)ص( را هم ما شاهد هستیم.
را  بحث  معرفتی  بستر  عبارتی  به  نکات،  این  به  اشاره  با  شما 
از  که  است  این  کرد  اشاره  آن  به  باید  که  دیگری  نکته  گشودید. 
زمان پیامبر)ص( ۱4 قرن می گذرد و در این زمان بشر تغییر کرده 
و با دانش ها و نظام های مختلف فکری روبه رو بوده و اکنون نیز ما 
از  امروزه صحبت  هستیم.  روبه رو  گوناگونی  اخالقی  فلسفه های  با 
اخالق سیاسی می کنند و وجود شخصیت پیامبر)ص( نیز نمونه بارز 
اخالق است؛ آیا این مسئله را ما می توانیم بازتولید کنیم و به یک 

نظام اخالقی مبتنی بر اخالق پیامبر برسیم؟
قرآن در مورد اخالق پیامبر)ص( واژه »عظیم« را به کار می برد. اما 
وقتی که به ریشه این لغت مراجعه می کنیم این است که اخالق 
پیامبر، القاء شده از سوی خداوند است. من معتقدم عظمت اخالق 
به  اینجا  در  سیاست  اوال  است.  ایشان  سیاسی  اخالق  در  پیامبر 
معنای عام کلمه است. امروزه در دنیای سیاست عده ای می گویند 
آیا معیارهای فضیلت برای اخالق فردی می تواند در مدیریت نقش 
داشته باشد؟ اینکه دروغ بد است، آیا امکان دارد که مدیر سیاسی 
یک جامعه دروغ نگوید؟ خدعه بد است؛ می تواند یک شخص، مدیر 
جامعه باشد اما خدعه نکند؟ عده ای گفته اند چون این عمل ممکن 
نیست، بیاییم اخالق دیگری ارائه کنیم به نام اخالق سیاسی. مدیر 
سیاسی خوب کسی نیست که دروغ نگوید بلکه کسی است که الزم 

باشد دروغ بگوید.
این تضاد نیست؟

فرد  اما  است  بد  عادی  فرد  برای  دروغ  می گویند  اینجاست.  نکته 
سیاسی می تواند دروغ بگوید.

اگر یک مدیر سیاسی با دروغش جامعه را به انحرف بکشاند تکلیف 
چیست؟

کسی که مدیر سیاسی باشد و دروغ بگوید بحران سیاسی در جامعه 
ایجاد می کند و کسی که دروغ را ترویج می کند باعث می شود که 
اخالق  ۲گونه  ما  بدهند.  دست  از  را  فردی شان  اخالق  هم  مردم 
نداریم؛ همان طور که معنا ندارد کسی بگوید که بیماری یک فرد 
برعهده  را  جامعه ای  زعامت  که  بیماری کسی  با  جامعه  در  عادی 

دارد، فرق می کند. از نظر پزشکی هر دو بیماری است و این گونه 
فکر کردن در حد شوخی است.

برخی معتقدند که زمان پیامبر)ص( اقتضائات خود را داشته و حتی 
مسئله اخالق هم مربوط به آن فضا بوده، ما باید این مسائل را تغییر 

دهیم؛ آیا چنین چیزی امکان پذیر هست؟
بنده معتقدم قواعد اخالقی مانند قواعد ریاضی است. کسی می تواند 
است؟  متفاوت  اکنون  زمان  با  افالطون  زمان  در  ریاضیات  بگوید 
حکمت  است.  عملی  حکمت  نبایدهای  و  بایدها  اخالقی  قواعد 
از آن جهت که بشر است  عملی مقتضای عقل بشری است. بشر 
هیچ  مورد  این  در  زمان  و  می کند  درک  را  اخالقی  قواعد  برخی 
تاثیری ندارد. بنابراین ما باید از نظر تحقیقاتی بحث کنیم که آیا 
پیامبر)ص( که اخالقش در حد عظیم بود و الگوی کامل در جامعه 
قدرتی  راس  در  که  وقتی  را   اخالقی  ارزش های  می تواند  آیا  بود 
بزرگ است مورد توجه قرار ندهد ؟ما از نظر تاریخی اثبات می کنیم 
بار بر خالف  که پیامبر در طول زندگی اش حاضر نشد حتی یک 
اخالق عمل کند و آنچه امروزه سیاستمداران می گویند که »دروغ 
مطرح  ایشان  نظر  در  فتنه انگیز«اصال  راست  ز    به  مصلحت آمیز 
نبوده است؛ بنابراین من معتقدم که پیامبر می خواسته اثبات کند 
که»دروغ مصلحت آمیز به ز  راست« نیست. دروغ هیچ وقت مورد 
تایید نیست؛ حتی در سیاست. شاید برخی بگویند این حرف قابل 
مناقشه است و من حاضرم هر کسی پاسخی دارد، بحث کنم که 

دروغ مصلحت آمیز تحت هر شرایطی درست نیست.
که چه  بوده  این  ایشان  کامل  تربیت شدگان  و  پیامبر)ص(  ادعای 
در زمان گوشه نشینی در خانه و چه در زمان در راس قدرت قرار 
گرفتن همان اخالق را رعایت کرده اند. اگر در جنگ صفین علی)ع( 
خالف  را  کار  این  اما  بود  پیروز  قطعا  می بست  دشمن  بر  را  آب 
بود  کار درست  این  استراتژی جنگی  نظر  از  شاید  فتوت می دید. 
بشر دوستانه  از حقوق  امروزه صحبت  بود.  نبوی  اخالق  اما خالف 
نمونه  و  قرآن  ادعای  است.  مسائل  همین  در  بنیانش  که  می شود 
عملی آن -رسول اهلل)ص(- می خواهد بگوید اخالق سیاسی همان 
ارزش هایی را دارد که اخالق فردی دارد؛ نمی شود شما به عنوان یک 
فرد به برخی معیارهای اخالقی پایبند باشید و وقتی که در راس 

قدرت قرار می گیرید آن اخالق را کنار بگذارید.
)LAIS(منوچهر دین پرست/ آکادمی مطالعات ایرانی لندن

سياست و اخالق نبوی در 
گفت و گو با

 آیت اهلل دکتر محقق داماد

تفسیر ﴿ سوره ی مباركه ی نصر ﴾ و ﴿ سوره ی مباركه ی مسد ﴾  توسط استاد خیرخواه
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